
AM\1206483HU.docx PE652.573v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Regionális Fejlesztési Bizottság

2020/0035(COD)

3.6.2020

MÓDOSÍTÁS:
1 - 109
Véleménytervezet
Martina Michels
(PE652.352v01-00)

Javaslat a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi 
határozatra

Határozatra irányuló javaslat
(COM(2020)0078 – C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))



PE652.573v01-00 2/61 AM\1206483HU.docx

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1206483HU.docx 3/61 PE652.573v01-00

HU

Módosítás 1
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő. 
Az európai zöld megállapodás elismeri, 
hogy az éghajlatváltozás sürgős kezelése 
és a meghozott intézkedések hatásainak 
kezelése érdekében hatékony és 
progresszív válaszra van szükség.

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Or. en

Módosítás 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
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megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új integrált stratégiaként 
tiszteletben tartja bolygónk 
tűrőképességének határait, és az Uniót 
olyan igazságos és virágzó társadalommá 
kívánja alakítani, amely reziliens, 
erőforrás-hatékony és versenyképes 
gazdasággal rendelkezik, ahol 2050-re 
megszűnik a nettó üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, és ahol a gazdaság növekedése 
nem erőforrásfüggő.

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Or. en

Módosítás 3
Elżbieta Kruk

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új, fenntartható növekedési 
stratégiaként az Uniót olyan igazságos és 
virágzó társadalommá kívánja alakítani, 
amely modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 15 A Bizottság közleménye az Európai 
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Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Or. pl

Módosítás 4
Isabel Benjumea Benjumea

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
amelynek középpontjában a 
munkahelyteremtés és a lehetőségek 
nyújtása áll, ahol 2050-re megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás.

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Or. es

Módosítás 5
Isabel Benjumea Benjumea
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Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) mivel az európai társadalomban a 
Covid19-világjárvány következtében 
bekövetkezett változások, valamint azok 
egészségügyi és gazdasági hatásai – 
beleértve az áruk és a polgárok szabad 
mozgásával kapcsolatos belső piacra 
gyakorolt lehetséges hatásokat is – miatt 
figyelmet kell fordítani a világjárvány 
során károsodott kommunikációs 
kapcsolatok javítására, valamint az 
esetleges utóhatásokra.

Or. es

Módosítás 6
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács 
jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács – a 
Párizsi Megállapodásban kitűzött célokkal 
összhangban – jóváhagyta a 
klímasemleges Európai Unió 2050-ig 
történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

__________________ __________________
16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.

16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.

Or. en

Módosítás 7
Isabel Carvalhais
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Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására.

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, hangsúlyozva, 
hogy a globális felmelegedés 1,5°C alatt 
tartása és a biológiai sokféleség jelentős 
csökkenésének elkerülése céljából 
sürgősen ambiciózus fellépésre van 
szükség az éghajlatváltozás és a környezeti 
kihívások kezelése érdekében, és 
felszólított a klímasemleges társadalom 
legkésőbb 2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására. Az Európai Parlament 
állásfoglalásában azt is szorgalmazta, 
hogy az EU fokozza ambícióit, és az 1990-
es szinthez képest 55%-kal csökkentse 
2030-ig az üvegházhatást okozó gázok 
hazai kibocsátását.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

Or. en

Módosítás 8
Isabel Benjumea Benjumea

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására.

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom 2050-ig való 
szükségszerű megvalósítására.
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__________________ __________________
17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

Or. es

Módosítás 9
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási 
lehetőségeiknél megfizethetőbb, 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
alternatívákat kell biztosítani számukra. Az 
európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási 
lehetőségeiknél megfizethetőbb, 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
alternatívákat kell biztosítani számukra. Az 
európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 91. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban különös 
figyelmet kell fordítani a vállalt reformok 
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gazdasági és társadalmi 
következményeire; az említett cikkel 
összhangban e reformok vasúti 
infrastruktúrára gyakorolt kedvezőtlen 
hatásait is meg kell vizsgálni.

Or. fr

Módosítás 10
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható, intermodális és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A 
közlekedés az Unió üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának egynegyedéért felelős, és 
ez az arány egyre nő. A klímasemlegesség 
lehető leghamarabbi eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2040-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra, valamint meg 
kell szilárdítani azokat, amelyek már a 
fenntartható mobilitási módokat 
alkalmazzák, ideértve a kerékpározást és a 
gyaloglást is. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható, 
intermodális és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75%-ban a közutakon 
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megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra, anélkül, hogy nyomást 
gyakorolna a folyók további 
csatornázására vagy mélyítésére..

Or. en

Módosítás 11
Isabel Benjumea Benjumea

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási 
lehetőségeiknél megfizethetőbb, 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
alternatívákat kell biztosítani számukra. 
Az európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75%-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és alternatívákat kell 
biztosítani számukra, hogy azokat 
választhassák, amelyek céljaiknak 
szerintük a legjobban megfelelnek. Az 
európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében.

Or. es
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Módosítás 12
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási 
lehetőségeiknél megfizethetőbb, 
hozzáférhetőbb, egészségesebb és tisztább 
alternatívákat kell biztosítani számukra. Az 
európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 90 
%-os csökkentésére van szükség 2050-ig. 
A fenntartható közlekedés megvalósítása 
azt jelenti, hogy a felhasználókat kell 
előtérbe helyezni, és jelenlegi mobilitási 
lehetőségeiknél megfizethetőbb, mindenki 
számára hozzáférhetőbb, egészségesebb és 
tisztább alternatívákat kell biztosítani 
számukra. Az európai zöld megállapodás 
előrevetíti a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását e 
kihívások kezelése érdekében. Különösen 
fontos, hogy a jelenleg 75%-ban a 
közutakon megvalósuló szárazföldi 
áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a 
vasútra és a belvízi utakra, továbbá az 
intermodális megoldásokat is ösztönözni 
kell.

Or. fr

Módosítás 13
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte
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Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

(4) Át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 
Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
csökkentésére van szükség. A fenntartható 
közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy 
a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75%-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra. Ezt a folyamatot a 
hálózatok logisztikai hatékonyságának 
javításával és az ágazat szereplőinek szóló 
ösztönzők bevezetésével kell ösztönözni.

Or. it

Módosítás 14
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A kutatás és fejlesztés, az ipar, a 
tagállamok és régióik közötti partnerségek 
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fontos szerepet játszanak a közlekedéssel 
kapcsolatos kutatás és innováció 
támogatásában olyan területeken, mint 
például az akkumulátorok, a tiszta 
hidrogén, az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó acélgyártás, a 
körforgásos bioalapú ágazatok és az 
épített környezet.

Or. en

Módosítás 15
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat. Ezt a tendenciát ezért 
különösen a zöld energiák és elsősorban a 
zöld hidrogén előmozdítása révén 
támogatni kell.

__________________ __________________
18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Or. fr
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Módosítás 16
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2040-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

__________________ __________________
18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Or. en

Módosítás 17
Herbert Dorfmann, Alessandro Panza, Franc Bogovič, Christian Doleschal

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A határokon átnyúló vasúti 
személyszállítás és árufuvarozás továbbra 
is súlyos kihívásokkal néz szembe, ami az 
Unió, a tagállamok, valamint a regionális 
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és helyi hatóságok közötti koordinációt és 
együttműködést teszi szükségessé. A 
makroregionális stratégiák 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
határokon átnyúló vasúti személy- és 
áruszállítási ágazatban tevékenykedő 
szereplők figyelmének felkeltésében, a 
párbeszéd javításában és egy 
meghatározott földrajzi területen a 
megoldások megtalálásában.

Or. en

Módosítás 18
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A megújuló energiaforrások 
növekvő használatát a vasúti ágazatban a 
méltányos átállásra vonatkozó olyan 
stratégiának kell kísérnie, amely 
figyelembe veszi a magas színvonalú, 
megfizethető és akadálymentes 
közlekedési összeköttetések 
szükségességét, valamint a munkavállalók 
jogainak védelmét.

Or. en

Módosítás 19
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 

(6) Az Unió területeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való – többek 
között regionális és helyi szinten történő – 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
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területi kohézióhoz. hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Egy egész Európát 
lefedő, működőképes vasúti hálózat 
létrehozása lehetőséget kínálhat a 
politikai kohézió erősítésére egy olyan 
időszakban, amikor az EU-nak a Covid19-
válságot követően olyan konkrét 
célkitűzésekre és intézkedésekre van 
szüksége, amelyek elősegítik a kollektív, 
megosztott és integrált mobilitás 
fejlesztését. A vasút európai évének 
lehetőséget kell nyújtania arra is, hogy 
felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti 
ágazat mennyire képes megakadályozni a 
helyi közösségek, a hegyvidéki és part 
menti régiók, valamint a határ menti 
területek elszigetelődését, továbbá hogy 
elősegítse a városi és regionális 
területekkel való nagyobb fokú 
integrációt, védve a környezetet és 
előmozdítva a társadalmi befogadást.

Or. it

Módosítás 20
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz, és olyan 
kommunikációs tengelyként szolgál, 
amely hozzájárul a lakosság 
megtartásához az EU azon vidéki 
területein, ahol a vasút a fő 
tömegközlekedési eszköz, ezáltal biztosítva 
a fejlődést és a mobilitást ezeken a 
területeken.

Or. es
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Módosítás 21
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 91. cikkének 
(2) bekezdése értelmében a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézió nem 
valósítható meg az életszínvonal, a 
munkahelyek vagy a közlekedési 
struktúrák rovására.

Or. fr

Módosítás 22
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása és a határokon átnyúló 
hiányzó kapcsolatok kialakítása révén a 
vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióhoz. Fontos 
továbbá a kapilláris hálózat fenntartása 
vagy újjáélesztése, különösen a vidéki 
területeken annak érdekében, hogy senki 
se maradjon le.

Or. en
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Módosítás 23
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő és 
másodlagos közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

Or. fr

Módosítás 24
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió perem- és vidéki 
területeinek a fő közlekedési útvonalakkal 
való összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

Or. en

Módosítás 25
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A vasúthálózat kulcsfontosságú 
erőforrás a zöld megállapodásban 
támogatott fenntartható idegenforgalmi 
modell szempontjából. E tekintetben a 
vasút az EU vidéki és távoli területeinek 
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alapvető közlekedési eszköze, amely 
lehetővé teszi számukra, hogy 
lakosságukat megtartsák, megkönnyíti a 
kistelepülések összeköttetését és vonzza ezt 
a fenntartható idegenforgalmi modellt. 
Egyes vidéki területeken azonban a vasúti 
szolgáltatások és a hagyományos 
vasúthálózat fokozatosan leromlott, a 
szolgáltatások bizonytalanságával, az 
infrastruktúra gyenge javításával, 
karbantartásával és az ezzel kapcsolatos 
elégtelen beruházásokkal, valamint egyes 
esetekben az állomások fokozatos 
bezárásával. Időnként ez a leromlás, a 
megújulás hiánya és a hálózat fokozatos 
leépítése a közösségek elszigetelődését 
eredményezte, és akadályozta a mobilitást 
és a gazdasági fejlődést ezeken a 
területeken, ami egyenlőtlenségekhez 
vezetett.

Or. es

Módosítás 26
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Éjszakai vonatokat kell be- vagy 
visszaállítani az Európai Unió egész 
területén; ez a szolgáltatás a nagyvárosok 
EU-n belüli összekapcsolásának gyors és 
környezetbarát módja;

Or. en

Módosítás 27
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb
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Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az EU városi területein a vasút 
európai évének részeként ösztönözni kell a 
könnyű vasúti rendszerek, például a 
villamosok és a megfelelő városi 
csomópontok bevezetését vagy újbóli 
bevezetését;

Or. en

Módosítás 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára. Egyértelmű 
kötelezettségvállalásra van szükség az 
összeköttetések javítására és 
helyreállítására, a hiányzó összeköttetések 
pótlására irányuló tervek megerősítésére, 
valamint a vasúti járművek megújítására, 
villamosítására és korszerűsítésére is, 
különösen azokon a területeken, ahol a 
vasúthálózat fokozatosan romlik és 
felszámolás alatt áll, ami ezeken a 
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területeken súlyosan kihat a mobilitásra 
és az árufuvarozásra.

Or. es

Módosítás 29
Herbert Dorfmann

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. A Bizottság közlekedésről szóló 
2011. évi fehér könyvében felvázolt 
modális váltásra irányuló célok elérése 
érdekében a közúti és vasúti árufuvarozás 
közötti versenynek kiegyensúlyozottnak 
kell lennie, teljes mértékben figyelembe 
kell vennie a közlekedés külső költségeit 
az európai zöld megállapodásban szereplő 
célkitűzések elérése érdekében. Továbbra 
is számos akadály áll a valódi egységes 
európai vasúti térség megvalósítása előtt, 
többek között a zaj minimalizálásának 
szükségessége tekintetében. Ezen 
akadályok leküzdése a költségek 
csökkentésével és a gyorsított innovációval 
együtt lehetővé tenné a vasút használatában 
rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A 
vasútnak ezért további lendületre van 
szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon 
mind az utazók, mind a vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 30
Elżbieta Kruk
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Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, amely tényleges és 
jelentős hatást gyakorol a vasúti 
közlekedés versenyképességére és 
vonzerejére, ideértve többek között a 
vasúti infrastruktúrához való hozzáférés 
díjainak szintjét, a vasúti járművek 
üzembe helyezésének akadályait, az 
ellenőrzési rendszerek sokféleségét és a 
működési szabályokat. Ezen akadályok 
leküzdése a költségek csökkentésével és a 
gyorsított innovációval együtt lehetővé 
tenné a vasút használatában rejlő 
lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak 
ezért további lendületre van szüksége 
ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az 
utazók, mind a vállalkozások számára.

Or. pl

Módosítás 31
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. A vasúti közlekedés magas 
költségei, valamint az egyszerű és 
közvetlen összeköttetések hiánya 
csökkentette a vasúti szolgáltatások 
vonzerejét. Továbbra is számos akadály áll 
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költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

a valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

Or. ro

Módosítás 32
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll 
a valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. A zaj csökkentése a költségek 
csökkentésével és a gyorsított innovációval 
együtt lehetővé tenné a vasút használatában 
rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A 
vasútnak ezért további lendületre van 
szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon 
mind az utazók, mind a vállalkozások 
számára.

Or. fr

Módosítás 33
Isabel Carvalhais
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Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá és hozzáférhetőbbé váljon mind 
az utazók, különösen a peremterületeken 
és vidéki területeken élő fiatalok és 
polgárok, mind a vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 34
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével, a gyorsított 
innovációval, valamint az intermodalitás 
fokozott európai támogatásával együtt 
lehetővé tenné a vasút használatában rejlő 
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lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak 
ezért további lendületre van szüksége 
ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az 
utazók, mind a vállalkozások számára.

Or. fr

Módosítás 35
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók és a 
munkavállalók, mind a vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 36
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel az Unió alapjain és 
eszközein keresztül támogatást nyújt a 
vasúti infrastruktúrába történő 
beruházásokhoz, közvetlen hatással van a 
vasút előmozdítására, amit teljes 
mértékben ki kell aknázni. A 
finanszírozási lehetőségeknek a 
fenntartható, intermodális és intelligens 
mobilitásra kell irányulniuk, és az uniós 
finanszírozás előfeltételeként minden 
mobilitási stratégia vagy közlekedési 
főterv középpontjában a vasútnak kell 
állnia.

Or. en

Módosítás 37
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vasúti ágazat fontos munkaadó 
az Európai Unióban; teljes potenciáljának 
kiaknázásához diverzifikálnia kell 
munkaerejét, és különösen a nőket és a 
fiatal munkavállalókat kell magához 
vonzania. Alapvető fontosságú, hogy a 
vasutat használók számára optimális 
közlekedési szolgáltatásokat, a vasúti 
dolgozók számára pedig minőségi 
munkakörülményeket nyújtson;

Or. en

Módosítás 38
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb
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Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A vasút európai éve lehetőséget 
kínál arra, hogy a kohézióra, a regionális 
fejlesztésre és a fenntartható 
városfejlesztésre irányuló uniós politikák 
keretében felhívják a közvélemény 
figyelmét a fenntartható, modern és 
digitalizált tömegközlekedés fontosságára. 
Ezért a vasúti ágazatnak a zöld 
megállapodáson belüli központi szerepével 
összhangban a személy- és áruszállítási 
hálózatok villamosítását a következő 
többéves pénzügyi keretben az ERFA és a 
Kohéziós Alap tematikus 
koncentrációjának keretében kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 39
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) A vasút európai éve jó alkalom 
annak tudatosítására, hogy a vasúti 
ágazat képes a helyi közösségek, az 
elszigetelt, vidéki területek és a nagyobb 
városi funkcionális területekkel 
rendelkező szegény régiók integrációját 
elősegíteni, miközben védi a környezetet 
és előmozdítja a társadalmi befogadást. 
Következésképpen fontos lenne bevonni a 
helyi, regionális és nemzeti hatóságokat a 
többéves tervezésről, a vasúti 
infrastruktúra digitalizálásával és 
korszerűsítésével kapcsolatos projektekről, 
valamint a régiókba irányuló köz- és 
magánberuházások általános javításáról 
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szóló vitákba, és ösztönözni a helyi, 
regionális és nemzeti hatóságok közötti, 
határokon átnyúló együttműködést. A 
helyi gazdasági fejlődés nagymértékben 
profitálhat a fenntartható, korszerű és 
villamosított vasúti szolgáltatásokból.

Or. en

Módosítás 40
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve a régiók közötti és a régiókon 
belüli összeköttetéseket és az éjszakai 
vonatokat is. Ezen túlmenően az 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vasút 
művészetekre gyakorolt hatása lesz, és 
hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
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előmozdításában betöltött komoly szerepet,

Or. ro

Módosítás 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható, intermodális és intelligens 
mobilitásra vonatkozó célokkal 
összhangban történő előmozdítása 
érdekében a 2021-es évet indokolt a vasút 
európai évévé nyilvánítani. 2021 fontos év 
lesz az uniós vasúti politika szempontjából, 
és ez lesz az első olyan teljes év, amikor a 
negyedik vasúti csomag keretében 
elfogadott szabályokat Unió-szerte 
végrehajtják, nevezetesen megnyílik a 
belföldi személyszállítási szolgáltatások 
piaca, valamint csökkennek az Unióban 
működő vasúttársaságok költségei és 
adminisztratív terhei. Amint azt a 
#DiscoverEU kezdeményezés 
népszerűsége is mutatja, számos 
tagállamban egyre nagyobb a lakossági 
érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az 
éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vasút 
művészetekre gyakorolt hatása lesz, és 
hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

Or. en
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Módosítás 42
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok és más 
szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek 
ösztönzése és támogatása, hogy növeljék a 
vasúti személy- és áruszállítás arányát. Az 
európai év különösen:

Az európai év célja az Unió, a tagállamok, 
a regionális és helyi hatóságok, nem 
kormányzati szervezetek és más köz- és 
magánszervezetek arra irányuló 
erőfeszítéseinek ösztönzése és támogatása, 
hogy növeljék a vasúti személy- és 
áruszállítás arányát. Az európai év 
különösen:

Or. en

Módosítás 43
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, megfizethető, akadálymentes, 
innovatív és biztonságos közlekedési mód 
használatát, különösen azáltal, hogy 
kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
– a Párizsi Megállapodás céljaival 
összhangban – történő elérését elősegítő 
tényező meghatározó szerepét, valamint 
hogy megszólítja a szélesebb 
nyilvánosságot, különösen a perem- és a 
vidéki területeken élő fiatalokat és 
embereket;

Or. en

Módosítás 44
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler
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Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát és biztosítja a 
regionális szintű mobilitást, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

Or. ro

Módosítás 45
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint az 
intermodális mobilitási mintákat lehetővé 
tevő, fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2040-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

Or. en

Módosítás 46
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont



PE652.573v01-00 32/61 AM\1206483HU.docx

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív, biztonságos és 
egységes közlekedési mód használatát, 
különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút 
mint az Unió klímasemlegességi 
célkitűzésének 2050-ig történő elérését 
elősegítő tényező meghatározó szerepét, 
valamint hogy megszólítja a szélesebb 
nyilvánosságot, különösen a fiatalokat;

Or. es

Módosítás 47
Raffaele Fitto

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) hangsúlyozza a nagy és rövid 
távolságokon sürgetően szükséges és 
fontos a villamos közlekedés, valamint 
hogy valamennyi utas számára javítsák a 
közlekedési infrastruktúra és 
szolgáltatások hozzáférhetőségét;

Or. it

Módosítás 48
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) kiemelve azt a pozitív szerepet, 
amelyet a vasút a Covid19-világjárvány 
során fenntartható és biztonságos 
közlekedési módként, valamint a válságból 
való kilábalás beruházási lehetőségeként 
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játszhat;

Or. en

Módosítás 49
Alessandro Panza, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Francesca Donato, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához; különös figyelmet és 
támogatást kell nyújtani a regionális és 
helyi dimenzióra is, beleértve a vidéki, 
hegyvidéki, határ menti területeket és a 
szigeteket, ahol a helyi vasúti hálózatok és 
a kis állomások társadalmi és mobilitási 
igényeket elégítenek ki, gyenge gazdasági 
teljesítményüket felülmúló magas 
hozzáadott értéket teremtve. Regionális 
szinten a hangsúlyt a vasúti árufuvarozás 
jelentőségére kell helyezni, amely például 
a jelenlegi egészségügyi vészhelyzetben a 
környezeti fenntarthatóság és biztonság 
szempontjából alapvető közlekedési 
módként alapvető fontosságúnak 
bizonyult.

Or. it

Módosítás 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a fenntartható, regionális 
és helyi turizmus fejlesztése terén központi 
szerepet játszó vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

Or. en

Módosítás 51
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót, a 
vidéki és külső területeket közelebb hozza 
az EU más részeihez és hozzájárul az Unió 
belső piacának integrációjához;

Or. es

Módosítás 52
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
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számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, hiányzó összeköttetéseket 
hoz létre, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

Or. ro

Módosítás 53
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely képes közelebb 
hozni egymáshoz a polgárokat, lehetővé 
tudja tenni számukra, hogy felfedezzék az 
Unió sokféleségét, képes előmozdítani a 
kohéziót és hozzá tud járulni az Unió 
belső piacának integrációjához;

Or. en

Módosítás 54
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az európai 
országok sokféleségét, előmozdítja a 
kohéziót és hozzájárul az Unió belső 
piacának integrációjához;

Or. fr
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Módosítás 55
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A határ menti régiókat összekötő 
meglévő, de használaton kívüli 
vasútvonalakat újra kell aktiválni és 
korszerűsíteni kell mind a személy-, mind 
a teherszállítás céljára;

Or. en

Módosítás 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) ösztönzi az uniós finanszírozás 
vasúti infrastruktúra, különösen a 
hiányzó, határokon átnyúló regionális 
összeköttetések támogatására való 
felhasználását;

Or. en

Módosítás 57
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
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versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén, az 
életszínvonal, a foglalkoztatási szint és a 
közlekedési létesítmények működésének 
befolyásolása nélkül, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 91. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban;

Or. fr

Módosítás 58
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a – 
többek között határokon átnyúló jelleggel 
történő – regionális fejlesztéssel, az ipari 
átállással, a fenntartható turizmussal, az 
innovációval, a foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint az idős, a hátrányos helyzetű és a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésének javításával, valamint az 
ingázók tömegei mobilitásának 
fokozásával kapcsolatos szempontok 
figyelembevétele révén;

Or. it

Módosítás 59
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a helyi, 
regionális és határokon átnyúló 
fejlesztéssel, az ipari versenyképességgel, a 
fenntartható turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Or. en

Módosítás 60
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint a 
fogyatékossággal élő és csökkent 
mozgásképességű személyek 
hozzáférésének javításával kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Or. en

Módosítás 61
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a szociálisan 
fenntartható foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint az akadálymentesítéssel 
kapcsolatos szempontok figyelembevétele 
révén;

Or. en

Módosítás 62
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális és vidékfejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Or. es

Módosítás 63
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális és vidékfejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Or. ro

Módosítás 64
Raffaele Fitto

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) felhívja a figyelmet a vasúti ágazat 
azon képességére, hogy megakadályozza a 
helyi közösségek, a part menti régiók és a 
távoli régiók elszigeteltségének 
fokozódását, sőt, előmozdítja a 
városiasabb és regionális területekkel való 
integrációjukat;

Or. it

Módosítás 65
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az ipari övezetek között – 
tervezésük vagy működtetésük keretében – 
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vasúti összeköttetést kell létesíteni vagy 
újra kell éleszteni a meglévő 
összeköttetéseket a közúti árufuvarozás 
csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 66
Raffaele Fitto

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) felhívja a közvélemény figyelmét 
arra, hogy a TEN-T képes előmozdítani a 
kohéziót, valamint az ipari fejlődést és a 
gazdasági növekedést azokban a 
régiókban, amelyek nem részei a 
kulcsfontosságú hálózatoknak, és ahol a 
projekteknek és beruházásoknak ki kell 
terjedniük a magas színvonalú regionális 
vasúti szállítási szolgáltatások nyújtására, 
valamint a távoli területek és a nagyobb 
városi útvonalak és ökoszisztémák közötti 
helyi összeköttetések biztosítására, hogy 
egyidejűleg lendületet kapjon a modális 
váltás és erősödjön a társadalmi kohézió;

Or. it

Módosítás 67
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok – 
például a nyugat-balkáni országok, 
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érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

Norvégia, az Egyesült Királyság és Svájc – 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

Or. it

Módosítás 68
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok és az Egyesült 
Királyság – közötti kapcsolatok fontos 
elemének az előmozdításához a 
partnerországok érdeklődésére és 
szükségleteire, valamint az Unió vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos szakértelmére 
építve.

Or. en

Módosítás 69
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok – különösen a 
nyugat-balkáni országok – közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

d) hozzájárul a vasútnak mint az Unió 
és a szomszédos országok közötti 
kapcsolatok fontos elemének az 
előmozdításához a partnerországok 
érdeklődésére és szükségleteire, valamint 
az Unió vasúti közlekedéssel kapcsolatos 
szakértelmére építve.

Or. fr
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Módosítás 70
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) mobilizálja az európai 
intézményeket és ügynökségeiket, a 
vasúttársaságokat, a helyi hatóságokat és 
az európai alapok kezeléséért felelős 
hatóságokat azzal a céllal, hogy új vasúti 
projekteket hozzanak létre, vagy 
előmozdítsák a vasúti közlekedést és az 
intermodalitást az európai évet követő 
években annak érdekében, hogy 
biztosítsák annak hosszú távú hatását, és 
konkrét projektek formájában testet öltő 
eredményeit;

Or. fr

Módosítás 71
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a kultúrához és oktatáshoz 
kapcsolódó, csoportok között meglévő 
együttműködés előmozdítása és a 
folyamatos együttműködés elősegítése 
érdekében hozzájárul a vasút mint a 
mobilitás, valamint a tárgyak és 
berendezések ideiglenes mozgatásának 
eszköze előmozdításához, mivel az 
emberek, tárgyak és berendezések 
ideiglenes mobilitása jó eszköz az 
együttműködési lehetőségek 
azonosítására, valamint a bevált 
gyakorlatok és a szakértelem 
megosztására;
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Or. en

Módosítás 72
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, a 
regionális fejlesztés és az idegenforgalom 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett helyi, regionális és nemzeti 
szintű eseményeket is, a határ menti 
területeken az INTERREG program által 
finanszírozott vasúti kezdeményezésekre 
és azok lényegileg európai jellegére 
összpontosítva, mint például a vasúti 
összeköttetések, a multimodális 
csomópontok fejlesztése vagy a határokon 
átnyúló menetjegyek és jegyek bevezetése;

Or. fr

Módosítás 73
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy 
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éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

javítsák a vasúti közlekedés körülményeit, 
és az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

Or. ro

Módosítás 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több forrást, embert és árut 
vonzzanak a vasút felé, és javítsák a 
személyes mobilitást többféle csatornán és 
eszközön keresztül, ideértve a 
tagállamokban megrendezett eseményeket 
is;

Or. es

Módosítás 75
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A vasút európai évének lehetőséget 
kell biztosítania nemcsak arra, hogy 
nagyszabású nemzeti szintű 
rendezvényeket tartsanak a 
nagyvárosokban, hanem arra is, hogy a 
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regionális és helyi önkormányzatokat 
bevonják a vasúti infrastruktúra 
korszerűsítésére és digitalizálására 
irányuló projektek tervezésébe és 
kialakításába. Különösen azokat a 
régiókat kell bevonni, ahol az 
idegenforgalmat és a helyi gazdasági 
fejlődést jelentős mértékben 
előmozdíthatnák a fenntartható, modern 
és villamosított vasúti szolgáltatások.

Or. it

Módosítás 76
Raffaele Fitto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) lehetőségek arra, hogy a helyi és 
regionális önkormányzatokat bevonják a 
többéves tervezésről, a vasúti 
infrastruktúra digitalizálására és 
korszerűsítésére vonatkozó tervekről, 
valamint az állami és magánberuházások 
széles körű fejlesztéséről folyó vitákba 
azokban a régiókban, ahol a kkv-kat és a 
helyi gazdasági fejlődést nagymértékben 
előmozdítanák a fenntartható, korszerű és 
villamosított vasúti szolgáltatások;

Or. it

Módosítás 77
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
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kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb és hozzáférhetőbb 
közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez, miközben az embereket 
Európa aktív felfedezésére ösztönzik;

Or. fr

Módosítás 78
Elżbieta Kruk

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
szakmai és társadalmi ismeretterjesztő és 
figyelemfelkeltő kampányok, amelyek 
előmozdítják az utasok, a fogyasztók és a 
vállalkozások magatartásának 
megváltoztatását, és ösztönzik a lakosság 
aktív hozzájárulását a fenntarthatóbb, 
innovatívabb és biztonságosabb 
közlekedéssel kapcsolatos célkitűzések 
eléréséhez;

Or. pl

Módosítás 79
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 

b) tájékoztatás, kiállítások, inspiráció, 
ismeretterjesztő és figyelemfelkeltő 
kampányok, amelyek előmozdítják az 
utasok, a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását a vasúti 
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ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

ágazat bevonásával, és ösztönzik a 
lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

Or. ro

Módosítás 80
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása, valamint a fogyatékossággal 
élő és az idős személyek optimális 
hozzáférését érintő praktikus, humánus 
megoldások megosztása;

Or. fr

Módosítás 81
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások, a szakszervezetek és az 
iskolák között a vasút használatának 
előmozdítása és a magatartásbeli 
változások minden szinten történő 
megvalósítása terén szerzett tapasztalatok 
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megosztása; és bevált gyakorlatok megosztása;

Or. en

Módosítás 82
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a 
vállalkozások és az iskolák között a vasút 
használatának előmozdítása és a 
magatartásbeli változások minden szinten 
történő megvalósítása terén szerzett 
tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
megosztása;

c) a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok, a civil társadalom, a nem 
kormányzati szervezetek, a vállalkozások 
és az iskolák között a vasút használatának 
előmozdítása és a magatartásbeli 
változások minden szinten történő 
megvalósítása terén szerzett tapasztalatok 
és bevált gyakorlatok megosztása;

Or. en

Módosítás 83
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vasúti projektek, különösen a 
hiányzó, határokon átnyúló 
összeköttetések, a decentralizált 
megoldások és a regionális 
összeköttetések uniós pénzügyi 
támogatásának bemutatása;

Or. en

Módosítás 84
Elżbieta Kruk
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Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a biztonsági kultúra elveinek széles 
körű előmozdítása a vasúti közlekedés 
felhasználói és a vasúti alkalmazottak 
körében

Or. pl

Módosítás 85
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti és regionális szinten történő 
terjesztése, mely tanulmányok 
némelyikének az európai finanszírozási 
forrásokra és a köztük lévő szinergiákra 
kell összpontosítania a vasútvonalakkal, 
különösen a határokon átnyúló 
vasútvonalakkal kapcsolatos 
projektekben;

Or. fr

Módosítás 86
Andrey Novakov

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai, 
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nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

nemzeti és regionális szinten történő 
terjesztése, ideértve egy, a gördülő 
országutak európai hálózatáról szóló 
tanulmány készítését is; valamint

Or. en

Módosítás 87
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai vagy 
nemzeti szinten történő terjesztése; 
valamint

d) tanulmányok készítése és 
innovációs tevékenységek végzése, 
valamint ezek eredményeinek európai, 
nemzeti és regionális szinten történő 
terjesztése;

Or. it

Módosítás 88
Andrey Novakov

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a célkitűzések hosszú távú elérését 
elősegítő olyan kulcsfontosságú projektek 
és intézkedések meghatározása és 
különböző szinteken történő előmozdítása, 
mint például a gördülő országutakba, 
pályaudvarokba és vasúti járművekbe 
történő beruházások ösztönzésére 
irányuló közös európai erőfeszítés, amely 
optimalizált modális váltás lehetőségeként 
hozzájárul a regionális kohézióhoz és az 
árufuvarozás szén-dioxid-mentesítéséhez;

Or. en
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Módosítás 89
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a zöld energia vasúti 
infrastruktúrában való felhasználásáról 
szóló tanulmányok készítése, valamint a 
már elfogadott zöld megoldások 
népszerűsítésére irányuló kampányok;

Or. fr

Módosítás 90
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektek és hálózatok előmozdítása, 
többek között a médián, a közösségi 
hálózatokon és más online közösségeken 
keresztül.

e) az európai évhez kapcsolódó 
projektekről és hálózatokról folytatott 
interaktív kommunikáció előmozdítása, 
többek között a médián, a közösségi 
hálózatokon és más online közösségeken 
keresztül.

Or. ro

Módosítás 91
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) regionális szintű tanulmányok és 
felmérések a polgárok vasúti 
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közlekedéssel kapcsolatos igényeinek 
felmérésére.

Or. ro

Módosítás 92
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a vasúti teherszállítás előmozdítása 
és a közbülső vagy helyi vonalak 
lezárással szembeni védelme.

Or. fr

Módosítás 93
Raffaele Fitto

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) rendezvények szervezése a vasutak 
történelmi és kulturális örökségének 
népszerűsítése érdekében;

Or. it

Módosítás 94
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) kampányok a polgárok vasúti 
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személyszállítási közszolgáltatásba vetett 
bizalmának helyreállítására;

Or. en

Módosítás 95
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Nora Mebarek, 
Elisabetta Gualmini, Constanze Krehl, Isabel Carvalhais, Hannes Heide, Rovana Plumb

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) kampányok a vasúti ágazatban 
foglalkoztatott személyzet 
diverzifikálására, különösen a nők és a 
fiatal munkavállalók vonzása révén;

Or. en

Módosítás 96
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkozhatnak az európai 
évre és felhasználhatják annak vizuális 
identitását.

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkoznak az európai 
évre és felhasználják annak vizuális 
identitását, a Bizottság pedig biztosítja, 
hogy a népszerűsítő kampány valamennyi 
szakaszában megfelelően hivatkozzanak 
az európai év keretében finanszírozott 
projektek és kezdeményezések európai 
uniós támogatására.

Or. fr
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Módosítás 97
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkozhatnak az európai 
évre és felhasználhatják annak vizuális 
identitását.

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben bátran hivatkozhatnak az 
európai évre és felhasználhatják annak 
vizuális identitását.

Or. en

Módosítás 98
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását.

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat, és 
szükség esetén regionális és helyi 
alkoordinátorokat jelölnek ki. A nemzeti 
koordinátoroknak az alkoordinátorokkal 
összhangban –amennyiben ilyenek 
kijelölésére sor kerül – biztosítaniuk kell a 
releváns tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását.

Or. en

Módosítás 99
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását.

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a regionális és helyi 
hatóságokkal egyetértésben végzett 
releváns tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását.

Or. it

Módosítás 100
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek, valamint 
a Régiók Bizottsága által kijelölt 
képviselők megfigyelőként részt vehetnek 
ezeken az üléseken.

Or. es

Módosítás 101
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság az európai év 
lebonyolításának koordinálása érdekében 
rendszeresen összehívja a nemzeti 
koordinátorok ülését, amelybe meghívja a 
helyi és regionális érdekelt szereplőket is.

 Az ülések egyben az európai év 
regionális, nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

Or. ro

Módosítás 102
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként részt vesznek ezeken az 
üléseken.

Or. en

Módosítás 103
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelői minőségben meghívást 
kapnak ezen ülésekre.

Or. fr

Módosítás 104
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 
cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
lehetőséget nyújtanak az európai év 
nemzeti és uniós szintű végrehajtására 
vonatkozó információk cseréjére; az 
Európai Parlamentet képviselő személyek 
részt vesznek ezeken az üléseken.

Or. en

Módosítás 105
Laurence Farreng

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
szinergiák teremtése céljából transzverzális 
megközelítést alkalmaz.

(2) Az európai év uniós szintű 
koordinációja a vasúti közlekedés területén 
projekteket finanszírozó vagy vasúti 
dimenzióval rendelkező különböző uniós 
programok és kezdeményezések közötti 
fenntartható szinergiák teremtése céljából 
transzverzális megközelítést alkalmaz.

Or. fr

Módosítás 106
Isabel Carvalhais

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális és transzregionális 
hálózatok, civil szervezetek és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

Or. en

Módosítás 107
Alessandro Panza, Francesca Donato, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli, Rosanna Conte

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
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testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

testületek – köztük a meglévő 
transznacionális és transzregionális 
hálózatok és különösen az érintett nem 
kormányzati szervezetek, valamint ifjúsági 
szervezetek és közösségek – képviselőit, 
hogy segítsék a Bizottságot az európai év 
uniós szintű végrehajtásában.

Or. it

Módosítás 108
Raffaele Fitto

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
nem kormányzati szervezetek, valamint 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

A Bizottság rendszeresen összehívja az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek – köztük a meglévő 
transznacionális hálózatok és az érintett 
ifjúsági szervezetek és közösségek – 
képviselőit, hogy segítsék a Bizottságot az 
európai év uniós szintű végrehajtásában.

Or. it

Módosítás 109
Mathilde Androuët

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről, 
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eredményeiről és átfogó értékeléséről. valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 91. cikke (2) bekezdésének 
való megfelelésről, amely előírja, hogy 
megfelelően figyelembe kell venni azokat 
az eseteket, amikor az alkalmazás súlyos 
hatást gyakorolna bizonyos régiók 
életszínvonalára és foglalkoztatási 
szintjére, valamint a közlekedési 
létesítmények működésére.

Or. fr


