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Módosítás 1
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez;

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez; 
mivel az EU közlekedési rendszerének 
korszerűsítése a meglévő közlekedési 
infrastruktúra fejlesztésébe és utólagos 
átalakításába történő jelentős 
beruházásokat is igényel;

Or. en

Módosítás 2
Andor Deli

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez;

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az alacsony és 
zéró kibocsátású mobilitási megoldások, 
az innovatív stratégiák, a töltési 
infrastruktúra és az alternatív 
üzemanyagok úgy a városi, mint az 
alacsony népsűrűségű és vidéki 
területeken történő átfogó bevezetéséhez;

Or. en
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Módosítás 3
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez;

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a 
közlekedési ágazat megfeleljen a zöld 
megállapodás és a klímasemlegesség 
2050-ig megvalósítandó céljainak, 
ideértve az innovatív stratégiák, a töltési 
infrastruktúra és az alternatív 
üzemanyagok bevezetését;

Or. en

Módosítás 4
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez;

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és a teljes 
mértékben megújuló energiaforrásokra 
alapuló és fenntartható alternatív 
üzemanyagok bevezetéséhez;

Or. en
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Módosítás 5
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák, a töltési infrastruktúra és az 
alternatív üzemanyagok bevezetéséhez;

A. mivel a közlekedés területén csak a 
transzeurópai közlekedési hálózat számára 
mostantól 2030-ig több mint 700 milliárd 
EUR beruházásra van szükség, és további 
beruházásokra van szükség az innovatív 
stratégiák és az ITS-megoldások, a töltési 
infrastruktúra és az alternatív 
üzemanyagok bevezetéséhez;

Or. en

Módosítás 6
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az EU-nak lehetővé kell 
tennie a közlekedési ágazat számára, hogy 
fenntartsa versenyképességét és az 
Európába történő beruházásra vonatkozó 
képességét, és megvalósíthassa a 
fenntartható mobilitásra való átállást, 
ezáltal munkahelyeket és szakismeretet 
biztosítva az EU-ban;

Or. en

Módosítás 7
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a közlekedés az EU belső 
piacának alapvető része, és fontos szerepet 
játszik az EU gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziójában, különösen a 
peremterületeken, a vidéki, a szigeti és a 
legkülső régiókban;

Or. en

Módosítás 8
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Covid19-világjárvány 
példátlan gazdasági válsághoz vezetett az 
egész Unióban, amellyel minden egyéb 
hosszú távú beruházás megtervezése előtt 
foglalkozni kell;

Or. en

Módosítás 9
João Ferreira

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a tömegközlekedésbe történő 
beruházások és a mobilitási paradigmák 
eltolódása (a magánközlekedésről a 
tömegközlekedésre és a kibocsátásmentes 
közlekedésre való átállás) kulcsfontosságú 
a közlekedési ágazat éghajlatváltozással 
kapcsolatos hatásainak kezeléséhez; mivel 
az európai zöld megállapodásról szóló 
közlemény egyáltalán nem említi a 
tömegközlekedést;
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Or. en

Módosítás 10
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Unió közlekedéséből 
származó szén-dioxid-kibocsátás – 
ideértve a nemzetközi repülést, de ide nem 
értve a nemzetközi szállítást – 2017-ben 
28%-kal haladta meg az 1990. évi szintet, 
ami az EU-28 teljes üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának 27%-át jelenti, ideértve a 
nemzetközi repülésből és a tengeri 
hajózásból származó kibocsátásokat is1a

_________________
1a https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/transport-emissions-of-
greenhouse-gases/transport-emissions-of-
greenhouse-gases-12

Or. en

Módosítás 11
Dominique Riquet

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a zöld megállapodás 
célkitűzései nem érhetők el az európai 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítése nélkül, e tekintetben a 
közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátása 
az EU globális kibocsátásának 27%-át 
teszi ki, és ez az egyetlen olyan kibocsátás, 
amely egyre növekszik;
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Or. en

Módosítás 12
Dorien Rookmaker

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a Fenntartható Európa 
beruházási terv keretében az elkövetkező 
évtizedben 1 billió EUR összegű 
beruházásra kerül sor számtalan 
különféle projektben, amelyeket 
különböző szervezetek, például az Európai 
Bizottság, a tagállamok és egyes 
programok kezelnek;

Or. en

Módosítás 13
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel az európai zöld 
megállapodás beruházási tervének nincs 
külön költségvetési sora, és az összes 
beruházást ágazati politikák révén hajtják 
végre;

Or. en

Módosítás 14
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a klímasemleges gazdaság 
megvalósításához elengedhetetlen a 
fenntartható mobilitás valamennyi 
közlekedési módban, valamint a korszerű 
multimodális infrastruktúra, ideértve a 
transzeurópai közlekedési hálózatot 
(TEN-T) is;

Or. en

Módosítás 15
Dominique Riquet

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a kutatás és az innováció 
kulcsfontosságú mozgatórugói a 
közlekedési ágazat versenyképességének 
és fenntarthatóságának;

Or. en

Módosítás 16
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel minden tizedik európai a 
tágabb értelemben vett közlekedési 
ágazatban dolgoznak, és mivel a 
közlekedési infrastruktúrába történő 
beruházás új munkahelyek létrehozását 
fogja eredményezni, ugyanis a becslések 
szerint a TEN-T törzshálózatba befektetett 
minden egymilliárd euró akár 20 000 új 
munkahelyet is teremt majd;
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Or. en

Módosítás 17
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a közlekedésnek 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy 
megbirkózzon az új társadalmi-gazdasági 
és technológiai fejleményekkel, ami 
jelentős beruházásokat igényel az új 
mobilitási modellek, a digitalizálás, a 
kutatás és az innováció, az alternatív 
energiaforrások, valamint az 
energiahatékonyság terén; 

Or. en

Módosítás 18
Dominique Riquet

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a közlekedési ágazat 
kibocsátásának csökkentése az 
infrastruktúra és a járműflotta 
tekintetében egyaránt felgyorsítható a más 
ágazatokkal, például a digitális vagy az 
energetikai (pl. hidrogén-) ágazattal 
fennálló szinergikus hatások fejlesztése és 
megerősítése révén;

Or. en

Módosítás 19
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
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Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a korszerű multimodális 
infrastruktúra, beleértve a transzeurópai 
közlekedési hálózatot, nélkülözhetetlen az 
EU összeköttetése és versenyképessége 
szempontjából, valamint lehetővé teszi a 
fenntartható és intelligens mobilitást;

Or. en

Módosítás 20
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. mivel a közlekedésnek technológiai 
szempontból semleges módon hozzá kell 
járulnia az EU kibocsátáscsökkentési 
céljainak eléréséhez is, ugyanakkor 
gondoskodni kell arról, hogy a közlekedés 
továbbra is megfizethető és versenyképes 
maradjon;

Or. en

Módosítás 21
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat mikro-, kis- és 
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középvállalkozásait (kkv-k) súlyosan érinti 
a Covid19 kitörése a mobilitási 
korlátozások betartása miatt; mivel a 
jelenlegi válság azt bizonyította, hogy a 
közlekedési és logisztikai ágazat, valamint 
ezek szállítással foglalkozó munkavállalói 
az európai gazdaság gerincét képezik, a 
zökkenőmentes teherfuvarozás ugyanis 
elengedhetetlen az ellátási láncok 
működéséhez;

Or. en

Módosítás 22
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. úgy véli, hogy megérett az idő arra, 
hogy alapjaiban átalakítsák az EU 
közlekedésfinanszírozását annak 
érdekében, hogy 2050-ig megvalósuljon a 
nettó kibocsátású közlekedési ágazat, és 
garantálható legyen a Párizsi 
Megállapodáshoz és a fenntartható 
fejlődés célkitűzéseihez való teljes körű 
igazodás;

Or. en

Módosítás 23
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
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hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását valamennyi 
tagállam számára, hogy biztosítani 
lehessen a klímasemlegességre való 
méltányos átállást, az egységes piac 
gazdasági megerősítésével egyidejűleg;

Or. en

Módosítás 24
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
kibocsátások fokozatos felszámolása és a 
karbonsemlegesség érdekében hozott 
átfogó intézkedések szükségességét; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

Or. en

Módosítás 25
Elena Kountoura

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a kibocsátások csökkentése 
érdekében sürgősen intézkedéseket kell 
hozni a Párizsi Megállapodás szerinti 
uniós kötelezettségvállalásoknak 
megfelelően, és hangsúlyozza, hogy meg 
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innováció támogatását; kell erősíteni a kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

Or. en

Módosítás 26
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazatban a fajlagos kibocsátások 
csökkentése érdekében további 
intézkedéseket kell tenni a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósítása érdekében, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását, illetve az ezekre 
vonatkozó jogszabályokat;

Or. en

Módosítás 27
Dominique Riquet

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását, különösen a fejlett 
technológiák és az intelligens mobilitás 
terén, ideértve az alternatív 
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üzemanyagokat, az alacsony kibocsátású 
járművekkel kapcsolatos technológiákat 
és a fenntartható infrastrukturális 
projekteket;

Or. en

Módosítás 28
Andor Deli

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az 
alacsony kibocsátású és a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

Or. en

Módosítás 29
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció pénzügyi támogatását;

Or. en
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Módosítás 30
Henna Virkkunen, Tom Berendsen

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a 
fajlagos kibocsátások csökkentése 
érdekében hozott intézkedéseket, és 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és 
innováció támogatását valamennyi 
közlekedési módban;

Or. en

Módosítás 31
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az I. 
mobilitási csomagban a kamionok 
visszatérésére vonatkozóan foglalt 
rendelkezés miatt, amely nemcsak további 
3,2 millió tonna szén-dioxid-kibocsátást 
eredményez évente, hanem ennek folytán 
a kelet-európai teherautók évente 
780 millió kilométert tesznek meg 
szuboptimális rakománnyal vagy üresen;

Or. en

Módosítás 32
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
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1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy a közlekedési 
ágazatot érintő valamennyi 
szakpolitikának tudományos 
megalapozottsággal kell rendelkeznie, és 
olyan átfogó hatásvizsgálatoknak kell 
megfelelnie, amelyek figyelembe veszik a 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
következményeket. A termékek és 
projektek környezeti teljesítményét az 
életciklus során bekövetkező kibocsátások 
mérésével kell meghatározni;

Or. en

Módosítás 33
Mario Furore, Laura Ferrara, Tiziana Beghin, Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a 
klímasemlegesség 2040-ig történő 
megvalósítására vonatkozó célkitűzéssel 
összhangban javítani kell az éghajlati 
célkitűzéseket; a klímasemlegesség 
megvalósítása felé történő folyamatos 
előrelépés érdekében az EU 
költségvetéséből finanszírozott 
valamennyi közlekedésiinfrastruktúra-
projektet – független értékelés alapján – 
összeegyeztethetőnek kell tekinteni a 
2030-as, 2050-es és adott esetben 2040-es 
éghajlati célkitűzésekkel, valamint 
megfeleltethetőnek az EU azon 
célkitűzésével, hogy egy teljesen megújuló 
energiaforrásokon alapuló, erősen 
erőforrás- és energiahatékony, 
klímasemleges és körforgásos gazdaságot 
valósítson meg; e tekintetben a projektek 
hatásainak értékelése során figyelembe 
kell venni az üvegházhatású gázok teljes 
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életciklusuk során történő kibocsátását, 
például azokat, amelyek az építési és 
üzemeltetési szakaszban merülnek fel, és a 
közvetett kibocsátásokat bele kell 
számítani a projekt értékláncába;

Or. en

Módosítás 34
João Ferreira

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. kiemeli, hogy elő kell mozdítani a 
mobilitási paradigmák lényeges 
változásait, amelyek célja a kevesebb 
éghajlati hatással járó módokra való 
áttérés, különös tekintettel a 
tömegközlekedési hálózatok és a flották 
korszerűsítésébe, bővítésébe és 
hatékonyságába történő beruházásokra, a 
vasút előmozdítására, a 
környezetkímélőbb közlekedési módokra 
és az interoperabilitásra, a nagyvárosi 
területekre és a városi központokra 
összpontosítva, ugyanakkor javítva az 
elszigetelt és vidéki területekkel való 
összeköttetést; beruházásokat kér olyan 
projektekbe, amelyek az egyéni közlekedés 
helyett potenciálisan a tömegközlekedésbe 
vonzzák a felhasználókat, többek között a 
díjmentes tömegközlekedési rendszerek 
támogatására irányuló projektek 
finanszírozásával;

Or. en

Módosítás 35
Elena Kountoura

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. elkötelezi magát a koronavírus 
okozta válságból való igazságos kilábalás 
mellett, amely biztosítja, hogy a pénzügyi 
forrásokat a jövőbe, ne pedig a múltba 
fektessék be; amelynek feltétele a 
költségvetési expanzió a zöld gazdaságra 
való átállás elősegítése, illetve a 
társadalmak és az emberek 
ellenállóképesebbé tétele érdekében; 
amely közpénzeket fordít az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
ellenállóképes ágazatok és projektek 
kialakítására, ezáltal zöld munkahelyek 
teremtésére és a fenntartható növekedés 
serkentésére; amely az éghajlati 
kockázatokat és lehetőségeket, valamint a 
közpolitikai döntéshozatal és az 
infrastruktúra aspektusait beépíti a 
pénzügyi rendszerbe; és amely garantálja 
a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának 
megszüntetését, és a „szennyező fizet” 
elvet alkalmazza;

Or. en

Módosítás 36
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. megfelelő finanszírozást kér az 
Európai horizont keretében az olyan 
európai közlekedési partnerségek 
számára, mint a tiszta égbolt, a SESAR, a 
Shift2Rail és az FCH;

Or. en

Módosítás 37
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Elena Kountoura

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólít a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazatok uniós 
gazdaságélénkítési tervben történő 
erőteljes támogatására, amely a teljes 
tervnek legalább 20%-át teszi ki, 
összhangban az Uniónak a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére és a 
fenntarthatóságravonatkozó 
kötelezettségvállalásaival;

Or. en

Módosítás 38
Elena Kountoura

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. ragaszkodik ahhoz, hogy az EU 
által támogatott valamennyi beruházás a 
fenntartható tevékenységekre vonatkozó 
uniós taxonómia, valamint a Párizsi 
Megállapodáshoz igazodó 
éghajlatváltozási referenciamutatók 
hatálya alá tartozzon; kéri a Bizottságot, 
hogy tegyen javaslatot egy „barna” 
taxonómiára és megerősített társadalmi 
fenntarthatósági kritériumokra;

Or. en

Módosítás 39
João Ferreira

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz lehet az éghajlati 
célkitűzések kezelésében, ha hozzájárul a 
regionális és helyi közlekedési hálózatok 
finanszírozásához, a belső piac kibővítése 
helyett a területi és társadalmi kohézió 
célkitűzéseire összpontosítva; 
hangsúlyozza, hogy a CEF-nek a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére kellene 
fordítania; kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz;

Or. en

Módosítás 40
Elena Kountoura

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása 
nem vezethet az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt negatívan 
érintő pénzügyi átcsoportosításhoz;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
hozzájárul a zöld megállapodás 
megvalósításához, mivel a közlekedés 
területén nyújtott finanszírozásának akár 
80 %-át az éghajlat-politikai célkitűzések 
teljesítésére fordítja;
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Or. en

Módosítás 41
Andor Deli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz az EU és 
tagállamai éghajlati célkitűzéseihez való 
hozzájárulás tekintetében, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz;

Or. en

Módosítás 42
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a TEN-T hálózat 
teljes körű megvalósításában és a zöld 
megállapodás céljainak elérésében, mivel 
a közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
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kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása 
nem vezethet az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt negatívan 
érintő pénzügyi átcsoportosításhoz;

politikai célkitűzések teljesítésére fordítja, 
a fenntartható infrastrukturális projektek, 
a multimodális közlekedés, a vasúti 
áruszállítás, az innovatív és digitális 
tevékenységek, például a telematikai 
alkalmazási rendszerek előmozdítása és az 
alternatív üzemanyagok alkalmazása 
révén; kitart amellett, hogy a CEF-nek 
nagyobb költségvetésre van szüksége az 
intelligens, fenntartható és biztonságos 
mobilitás felé történő valódi átmenet 
támogatásához az EU-ban; úgy véli, hogy 
a szinergikus hatásokkal kapcsolatos 
külön beruházási pillér CEF program 
keretében való szerepeltetése felgyorsítaná 
az átmenetet a klímasemlegesség felé;

Or. en

Módosítás 43
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
kulcsfontosságú eszköz a zöld 
megállapodás megvalósításához, mivel a 
közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-
politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, és 
figyelmeztet arra, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv finanszírozása nem 
vezethet az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközt negatívan érintő pénzügyi 
átcsoportosításhoz, figyelembe véve, hogy 
a közlekedési és idegenforgalmi ágazatok 
talpraállítására irányuló beruházásoknak 
a Covid19-világjárvány után prioritást 
kell kapnia;

Or. en
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Módosítás 44
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felszólít az Európai horizont 
forrásainak a közlekedési ágazatot célzó 
kutatási és fejlesztési (K+F) célokra 
történő elkülönítésére, különös tekintettel 
az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos 
megoldásokra, az elektromos autók 
akkumulátoraira és alkatrészeire, 
valamint a vasúti járművekkel kapcsolatos 
alternatív technológiákra;

Or. en

Módosítás 45
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy az idegenforgalmi és közlekedési 
ágazat átalakulásával munkahelyek 
szűnhetnek meg; határozottan ösztönzi a 
Bizottságot, hogy működjön együtt a 
tagállamokkal annak biztosítása 
érdekében, hogy a munkavállalók érdekeit 
és szociális jogait megvédjék;

Or. en

Módosítás 46
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
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2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. ütemtervet sürget az autóipar és az 
általa gyártott járművek kibocsátásának 
csökkentésére irányuló kutatási K+F és 
technológiai képességek alapján. Ennek 
az ütemtervnek tartalmaznia kell egy 
külön európai programot a járművek 
újrahasznosítására;

Or. en

Módosítás 47
Elena Kountoura

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a 
finanszírozási feltételek 
megváltoztatásával veszélyeztetni, és 
elvárja, hogy a Fenntartható Európa 
beruházási terv reális és időtálló 
támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a 
dekarbonizáció felé mutató stabil célok, a 
Párizsi Megállapodás szerinti uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban; 
hangsúlyozza, hogy az EU éghajlati 
céljainak elérését veszélyeztető 
beruházásokat nem szabad megvalósítani 
a technológiai bezáródás elkerülése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 48
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek eredményessége 
adott esetben nagyléptékű beruházásokat 
igényelhet, és ezért a befektetők vonzása 
szempontjából döntő fontosságú a 
jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, kivéve ha az adott 
beruházások a „ne árts” elvével 
ellentétesek; és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson az 
olyan beruházások számára, amelyek teljes 
mértékben összhangban vannak a Párizsi 
Megállapodásnak hőmérséklet-növekedés 
1,5 Celsius-fok alatt tartására vonatkozó 
céljával;

Or. en

Módosítás 49
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság, a stabil célok és 
az információk elérhetősége; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára, végső soron pedig a 
leghatékonyabb és legeredményesebb 
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módon gondoskodjon a projektek 
folytonosságáról;

Or. en

Módosítás 50
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési és idegenforgalmi projektek 
nagyléptékű beruházásokat igényelnek, és 
ezért a befektetők vonzása szempontjából 
döntő fontosságú a jogbiztonság és a stabil 
célok; hangsúlyozza, hogy az eddig 
végrehajtott beruházásokat nem szabad a 
finanszírozási feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális, 
méltányos és időtálló támogatási keretet 
biztosítson a beruházások számára 
valamennyi tagállamban;

Or. en

Módosítás 51
Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
kiemeli, hogy a közlekedési projektek 
megvalósításához szükséges, számukat és 
bonyolultságukat tekintve egyaránt bővülő 
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veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

igazgatási eljárások megnövekedett 
költségekhez és késedelmekhez vezetnek, 
ami az EU teljes közlekedési hálózata 
számára akadályt jelent; hangsúlyozza, 
hogy az eddig végrehajtott beruházásokat 
nem szabad a finanszírozási feltételek 
megváltoztatásával veszélyeztetni, és 
elvárja, hogy a Fenntartható Európa 
beruházási terv reális és időtálló támogatási 
keretet biztosítson a beruházások számára;

Or. en

Módosítás 52
Andor Deli

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a stabil célok; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott 
beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával 
veszélyeztetni, és elvárja, hogy a 
Fenntartható Európa beruházási terv reális 
és időtálló támogatási keretet biztosítson a 
beruházások számára;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
közlekedési projektek nagyléptékű 
beruházásokat igényelnek, és ezért a 
befektetők vonzása szempontjából döntő 
fontosságú a jogbiztonság és a 
kiszámítható célok; hangsúlyozza, hogy az 
eddig végrehajtott beruházásokat nem 
szabad a finanszírozási feltételek 
megváltoztatásával veszélyeztetni, és 
elvárja, hogy a Fenntartható Európa 
beruházási terv reális és időtálló támogatási 
keretet biztosítson a beruházások számára;

Or. en

Módosítás 53
Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a beavatkozás 
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szükségességét a tömegközlekedési 
hálózatok és flották helyi és regionális 
szintű támogatása szempontjából, mivel ez 
hatékony eszköz az alacsony kibocsátású 
mobilitás felé történő átmenethez, 
ugyanakkor elősegíti a modális váltást, 
különösen a nagyvárosi központokban, 
valamint a vidéki területek összeköttetését;

Or. en

Módosítás 54
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhív a digitalizálásba való 
beruházásokra, különös tekintettel az 
intelligens közlekedési rendszerre (ITS), a 
hajómegfigyelési és információs 
rendszerekre (VTMIS), a folyami 
információs szolgáltatásokra (RIS) és az 
Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) fejlesztésére és 
bevezetésére;

Or. en

Módosítás 55
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kiemeli, hogy a zöld megállapodást 
méltányos, befogadó és 
megkülönböztetéstől mentes átmenet kell, 
hogy kísérje annak biztosítása érdekében, 
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hogy a közlekedési ágazat vállalkozásai, a 
kkv-k és a munkaerő 
alkalmazkodhassanak, valamint hogy 
támogassák a leginkább érintett régiókat 
és közösségeket; fontosnak tartja, hogy 
ennek a kiigazítási folyamatnak megfelelő 
uniós finanszírozási rendszerei legyenek, 
ideértve a fenntartható beruházások 
ösztönzését, valamint az ágazat 
munkaerejének képzését és számukra új 
szakértelem biztosítását az új 
munkalehetőségek, követelmények és 
készségek tekintetében;

Or. en

Módosítás 56
João Ferreira

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy az EU-nak 
biztosítania kell, hogy a tagállamoknak 
meglegyenek a termelő berendezéseik 
ökológiai átalakulásába és 
környezetvédelmi és mobilitási 
törekvéseikbe való beruházáshoz 
szükséges eszközeik;

Or. en

Módosítás 57
João Ferreira

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy az EU 
költségvetésének megerősítése döntő 
fontosságú, és meg kell erősíteni 
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újraelosztó funkcióját a gazdasági és 
társadalmi előrehaladás tagállamok 
közötti tényleges konvergenciája 
előmozdításának támogatásában a 
strukturális és beruházási, valamint a 
kohéziós alapok révén, továbbá a termelő 
ágazatok és a jogokkal történő 
foglalkoztatás támogatásában olyan 
módon, hogy támogatást (nem 
kölcsönöket) nyújtanak a tagállamok 
számára; különös tekintettel a jelenlegi 
helyzetre, amikor a tagállamokat a 
Covid19-világjárvány gazdasági és 
társadalmi következményei sújtják;

Or. en

Módosítás 58
João Ferreira

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c.  felszólít a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióval kapcsolatos tételek 
jelentős növelésére, hogy az újraelosztás 
elve maradéktalanul teljesüljön; úgy véli, 
hogy csak így biztosíthatja az EU, hogy a 
tagállamoknak meglegyenek az eszközei 
az ökológiai átmenetbe történő 
beruházáshoz; úgy véli, hogy ezt a 
megerősítést úgy kell elérni, hogy a 
tagállamok hozzájárulásait bruttó nemzeti 
jövedelmük alapján megnövelik, és az 
újraelosztási kulcs révén megerősítik azt 
az elvet, miszerint a legmagasabb GNI-vel 
rendelkező tagállamok arányosan 
nagyobb mértékű hozzájárulást 
fizessenek, ami segíti a hatékony 
gazdasági és társadalmi kohéziót, és nem 
a divergenciát erősíti az Európai 
Unióban;

Or. en
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Módosítás 59
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) a Párizsi Megállapodás céljaira és a 
klímasemlegesség 2050-ig történő 
elérésére vonatkozóan kitűzött 
célkitűzésre alapuló, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni rezilienciát biztosító 
keret hatálya alá tartozzon, és az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott hitelezés 
igazodjon az ágazat fenntartható 
átmenetének fokozásával kapcsolatos 
sajátos igényekhez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

Or. en

Módosítás 60
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
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európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés legyen az 
éghajlatváltozás hatásaival szemben 
reziliens, és igazodjon az ágazat sajátos 
igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

Or. en

Módosítás 61
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon a közlekedési 
ágazat sajátos igényeihez, és hogy a 
tagállamok kötelezzék el magukat a 
megfelelő finanszírozás mellett; 
hangsúlyozza, hogy a releváns uniós 
programok közötti szinergikus hatások 
például a közlekedés, az energia és a 
digitalizáció területén kulcsfontosságúak 
lehetnek az intelligens és fenntartható 
mobilitás uniós szintű fejlesztése felé 
történő előrelépés meggyorsításában;

Or. en

Módosítás 62
Dominique Riquet
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.), az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés és más pénzügyi 
eszközök igazodjanak az ágazat sajátos 
igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

Or. en

Módosítás 63
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett, amelyet az egyes 
tagállamok gazdasági helyzetéhez kell 
igazítani, és európai szintű intézkedéseket 
és ösztönzőket kell javasolni a rászoruló 
országok számára;

Or. en
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Módosítás 64
Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
európai strukturális és beruházási alapok 
stb.) és az Európai Beruházási Bank által 
nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok 
kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható 
közlekedési infrastruktúrába történő 
elegendő beruházás biztosítása érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi 
vonatkozó uniós alap (Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, 
Európai horizont, európai strukturális és 
beruházási alapok stb.) és az Európai 
Beruházási Bank által nyújtott hitelezés 
igazodjon az ágazat sajátos igényeihez, és 
hogy a tagállamok kötelezzék el magukat a 
megfelelő finanszírozás mellett; kéri az 
Európai Bizottságot, hogy készítsen 
világos iránymutatásokat arra 
vonatkozóan, hogy a tagállamok hogyan 
és hol használhatják a beruházásokat; 
kéri az Európai Bizottságot a 
finanszírozott projektek időszakos 
felügyeletére annak biztosítása érdekében, 
hogy azok megfelelnek a zöld 
megállapodásban foglalt elveknek.

Or. en

Módosítás 65
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a tagállamoknak 
pénzügyi támogatást kell kapniuk egyedi 
igényeiknek megfelelően ahhoz, hogy 
megteremthessék az éghajlati és 
összeköttetési célok eléréséhez szükséges 
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infrastruktúrát, hogy egyetlen személy és 
régió se maradjon le;

Or. en

Módosítás 66
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy az infrastruktúra új 
mobilitási mintákhoz és járműtípusokhoz 
történő hozzáigazításának prioritást kell 
kapnia. Az EU-nak ösztönöznie kell a 
közúti szállítás automatizálását és 
fenntarthatóságát, beleértve az 
áruszállítást is; felszólít a közúti 
infrastruktúrának az autóipar 
kibocsátáscsökkentési ütemtervéhez 
igazodó ütemterve elkészítésére;

Or. en

Módosítás 67
Isabel García Muñoz, Vera Tax, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria 
Grapini, Rovana Plumb, César Luena

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az EU saját 
forrásai rendszerének reformja 2021-től 
azonnali gazdasági és politikai előnyökkel 
járna; kéri az Európai Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét jogalkotási 
javaslatokat az EU új saját forrásainak 
rendszerére, ideértve többek között a 
kibocsátás-kereskedelmi rendszer tengeri 
és repülési ágazatra történő kiterjesztését, 
valamint a szén-dioxid határátlépésével 
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kapcsolatos kiigazítási mechanizmus 
létrehozását; javasolja, hogy ezeket az új 
uniós bevételi forrásokat át lehetne 
irányítani az európai zöld megállapodás 
által kitűzött célok elérésére, például a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítására;

Or. en

Módosítás 68
João Ferreira

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a javasolt új 
alapoknak az európai zöld megállapodás 
keretében biztosítaniuk kell a 
beruházások területi szétterjedését (a 
mezőgazdasági és ipari termeléstől az 
energiatermelési csomópontokig), 
garantálva a területi kohéziót és a 
kiegyensúlyozott területkihasználást, 
ösztönözve a konvergenciát és elkerülve a 
tagállamok közötti divergenciát;

Or. en

Módosítás 69
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. elismeri, hogy az európai belvizek 
hajózhatóságához jelentős fejlesztések 
szükségesek; kéri, hogy hozzanak létre 
több finanszírozási eszköz, például az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és 
a kohéziós alapok keretében vagy az 
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Európai Beruházási Bank részvételével 
külön finanszírozási forrásokat;

Or. en

Módosítás 70
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. támogatja az IMO „kiindulási 
stratégiáját” és egy olyan egyértelmű 
stratégiát, amely tartalmazza a kibocsátási 
szabályok csökkentésére vonatkozó 
referenciaértékeket az EU tengeri 
hajózási ágazata tekintetében;

Or. en

Módosítás 71
Elena Kountoura

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok nem rendelkeznek elegendő 
eszközzel annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy az Európai 
Bizottságnak javaslatot kell tennie a 
jelenlegi eszközök, például az ETS 
kiterjesztésére, illetve újakat kell 
javasolnia, például a szén-dioxid 
határátlépésével kapcsolatos kiigazítási 
adót, a „szennyező fizet” elvének 
megfelelően, a kibocsátások további 
csökkentése és az érintett közlekedési 
módok fenntarthatóságára irányuló 
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beruházások előmozdítása érdekében;

Or. en

Módosítás 72
Henna Virkkunen

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; kéri a tagállamokat, 
hogy mozdítsák elő az érintett közlekedési 
módok fenntarthatóságára irányuló 
beruházásokat;

Or. en

Módosítás 73
João Ferreira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz, nevezetesen a 
strukturális és beruházási alapokon 
keresztül, figyelembe véve, hogy ezeket az 
alapokat határozottan meg kell erősíteni, 
a hozzájuk való hozzáférésnek 
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származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

rugalmasabbnak és kevésbé feltételekhez 
kötöttnek kell lennie a tagállamok 
számára, valamint inkább a régiók 
stratégiai érdekeit (nevezetesen a 
közlekedési ágazat fenntartható 
fejlesztése), mintsem az EU célkitűzéseit 
kell szolgálniuk;

Or. en

Módosítás 74
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos olyan eszközzel 
rendelkeznek, amelyek a közlekedési 
ágazatot arra ösztönzik, hogy 
hozzájáruljon a dekarbonizációhoz; 
hangsúlyozza azonban, hogy ezek 
egyáltalán nem elégségesek annak 
biztosításához, hogy az ágazat megfeleljen 
a zöld megállapodás és a 2050-ig 
megvalósítandó klímasemlegesség 
céljainak; e tekintetben határozottan úgy 
véli, hogy más intézkedések mellett a 
repülési és a tengeri közlekedési ágazatot 
is be kell vonni az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerébe, és a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

Or. en

Módosítás 75
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
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Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. arra ösztönzi az EU-t és a 
tagállamokat, hogy maximálisan 
használják ki a rendelkezésükre álló 
eszközöket annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

Or. en

Módosítás 76
Dominique Riquet

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozott meggyőződése, hogy a 
tagállamok az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására 
különítik el;

Or. en
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Módosítás 77
Andor Deli

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a tagállamok 
az adókból és díjakból, valamint a 
közlekedéshez kapcsolódó uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására 
különíthetik el;

Or. en

Módosítás 78
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben úgy véli, 
hogy a tagállamoknak az adókból és 
díjakból, valamint a közlekedéshez 
kapcsolódó uniós kibocsátáskereskedelmi 
rendszerből származó bevételeket adott 
esetben az érintett közlekedési módok 
fenntarthatóságára irányuló beruházások 
előmozdítására lehetne elkülöníteniük;
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Or. en

Módosítás 79
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb, César Luena

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük;

5. úgy véli, hogy az EU és a 
tagállamok már számos eszközzel 
rendelkeznek annak biztosítására, hogy a 
közlekedési ágazat hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, hogy a 
tagállamoknak az adókból és díjakból, 
valamint a közlekedéshez kapcsolódó 
uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből 
származó bevételeket az érintett 
közlekedési módok fenntarthatóságára 
irányuló beruházások előmozdítására kell 
elkülöníteniük a gazdasági hatékonyságra 
és az összeköttetésre vonatkozó célok 
megvalósítása érdekében;

Or. en

Módosítás 80
Angel Dzhambazki

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólít a közlekedéssel foglalkozó 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
Kelet-Európára való kiterjesztésére a 
TEN-T politika keretében; felszólít a 
TEN-T hálózat felülvizsgálatára a kelet-
európai észak–déli összeköttetések 
továbbfejlesztése érdekében; felszólít a 
Nyugat-Balkán TEN-T hálózatba való 
felvételére; határozott véleménye, hogy a 
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szóban forgó bővítés fokozná a 
fenntarthatóságot;

Or. en

Módosítás 81
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy a repülőterekre 
vonatkozó állami támogatási szabályok 
felülvizsgálatára szintén szükség van az 
európai desztinációk közötti átszállásos 
repülések csökkentése érdekében, ami 
jelentősen csökkentené a kibocsátásokat 
és az utazási időt, ugyanakkor növelné a 
hatékonyságot;

Or. en

Módosítás 82
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. felhív az ETS közlekedésben való 
felhasználására vagy jogalkotási 
intézkedések alkalmazására – beleértve az 
új fenntartható technológiák 
megvalósítására vonatkozó 
referenciaértékeket is – vonatkozó 
párhuzamos értékelésre;

Or. en

Módosítás 83
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João Ferreira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
a közlekedési és turisztikai célú állami 
beruházásokat.

Or. en

Módosítás 84
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, István Ujhelyi, César Luena

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU fenntartható közlekedési 
infrastruktúrával kapcsolatos és turisztikai 
célú felhasználását; üdvözli az InvestEU 
program költségvetésének az új 
generációs EU keretében javasolt 
növelését; ezt kulcsfontosságú 
lehetőségnek tartja az intelligens 
beruházások biztosítására és az uniós 
politikák támogatására, ideértve az 
intelligens és fenntartható mobilitásra 
való átállást az európai zöld 
megállapodásban a fenntartható 
infrastrukturális projektek előmozdítása 
és a vállalatok, kkv-k, befektetők és a 
közlekedési ágazat munkavállalói alapvető 
támogatása révén;

Or. en

Módosítás 85
Kathleen Van Brempt, Isabel García Muñoz, Vera Tax
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai 
területen történő további fejlesztéseket 
célzó felhasználását a környezeti és 
társadalmi normák teljes körű tiszteletben 
tartása mellett.

Or. en

Módosítás 86
Maria Grapini, Isabel García Muñoz, Petar Vitanov, Rovana Plumb

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU valamennyi közlekedési típus 
fejlesztése és az idegenforgalom 
előmozdítása céljából történő 
felhasználását.

Or. en

Módosítás 87
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza 
az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását; megismétli, hogy az 
InvestEU programot létrehozó rendelettel 
kapcsolatos ideiglenes megállapodás 
tartalmaz egy általános rendelkezést, 
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amely az összes közlekedéshez kapcsolódó 
finanszírozásra alkalmazandó, és amely 
biztosítja, hogy „Az éghajlat-politikai 
célkitűzésekkel össze nem egyeztethető 
projektek nem jogosultak az e rendelet 
szerinti támogatásokra.”, és hogy a 
„finanszírozási és beruházási műveleteket 
át kell világítani annak megállapítása 
érdekében, hogy van-e környezeti, 
éghajlati vagy társadalmi hatásuk, és ha 
igen, éghajlat-politikai, környezetvédelmi 
és társadalmi fenntarthatósági 
vizsgálatnak kell alávetni azokat a káros 
hatások minimalizálása és az éghajlat-
politikai, környezetvédelmi és szociális 
vonatkozású előnyök maximalizálása 
érdekében”;

Or. en

Módosítás 88
Ciarán Cuffe
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy véli, hogy a közlekedési 
projektek költség-haszon elemzéseinek a 
továbbiakban nem a rövid távú gazdasági 
elemzésekre kell összpontosítaniuk, 
hanem az összes rövid- és hosszú távú 
külső költség átfogó megértésére, a 
Bizottság megbízásából készített, a külső 
tényezőkről és a költségek 
internalizálásáról szóló közelmúltbeli 
tanulmány alapján, amelyből kiderült, 
hogy a közlekedés külső költségeinek 
becsült összege évente megközelíti az 
1000 milliárd eurót; 1a

_________________
1a Tanulmány a fenntartható közlekedési 
infrastruktúra díjairól és a közlekedés 
externáliáinak internalizálásáról 
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(https://ec.europa.eu/transport/themes/sus
tainable-transport/internalisation-
transport-external-costs_en).

Or. en

Módosítás 89
Sara Cerdas

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy működjön szorosan együtt a 
tagállamokkal, és vegye figyelembe a 
legkülső régiók sajátosságait annak 
érdekében, hogy az idegenforgalmi és a 
közlekedési ágazat átalakulásával járó 
negatív hatások minimalizálhatók 
legyenek;

Or. en

Módosítás 90
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Inma Rodríguez-Piñero, 
Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César Luena

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. üdvözli az új stratégiai európai 
befektetési politikával kapcsolatos ablak 
beépítését az InvestEU programba; 
kiemeli, hogy ez magában foglalja az EU-
n belüli stratégiai jelentőségű 
tevékenységekkel kapcsolatos 
kulcsfontosságú befektetési lehetőségeket, 
különös tekintettel a zöld és a digitális 
átmenetre és a fokozott rezilienciára; úgy 
véli, hogy ennek az intelligens 
beruházásnak ösztönöznie kell Európa 
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ipari vezető szerepét a stratégiai 
ágazatokban és a kulcsfontosságú 
értékláncokban, például a közlekedés és a 
logisztika, többek között az aeronautikai 
ipar, valamint a telematikai alkalmazási 
rendszerek, például az ERTMS fejlesztése 
terén; hangsúlyozza, hogy az új stratégiai 
európai befektetési politikával kapcsolatos 
ablaknak támogatnia kell a fenntartható 
és társadalmi befogadáshoz, valamint a 
társadalmi ellenálló képességgel és a 
foglalkoztatással kapcsolatos 
kezdeményezésekhez kapcsolódó 
tevékenységeket az EU stratégiai 
ágazataiban;

Or. en

Módosítás 91
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Bizottságot, hogy a 
méltányos átállást támogató 
mechanizmusban szerepeltessen az olyan 
iparágak átalakításának támogatására 
szolgáló megfelelő eszközöket, amelyek 
késztermékei összeegyeztethetetlenek a 
szén-dioxid-semleges Unióra vonatkozó 
célkitűzéssel;

Or. en

Módosítás 92
Dorien Rookmaker

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

(1) tudomásul veszi annak kockázatát, 
hogy a Fenntartható Európa beruházási 
tervet nem lehet ellenőrizni az érintett 
nagy összegek és a különféle projekteket 
és programokat kezelő számos szervezet 
miatt;
hangsúlyozza, hogy megfelelő 
ellenőrzésre van szükség, ezért fontos az 
időben történő (t+1) jelentéstétel az összes 
érintett beruházást illetően, hogy az 
eredmények megfelelőbben nyomon 
követhetők legyenek egy strukturális 
ellenőrzési hurok (PDCA) 
hozzáadásával; 

Or. en

Módosítás 93
Dorien Rookmaker

Véleménytervezet
6 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2) hangsúlyozza egy teljes és működő 
személyszállító vasúti hálózat fontosságát 
az EU és a zöld megállapodás 
szempontjából, és kéri a Bizottságot, hogy 
fordítson elegendő pénzeszközt Európa 
összes nagyobb városának 
összeköttetésére;
tudomásul veszi, hogy a teljes körű, 
működő, megfizethető vasúti 
személyszállítási hálózat létrehozására 
irányuló program központi koordinációja 
az EU-ban valamennyi tagállam 
valamennyi polgára számára fontos;
tudatában van annak, hogy az európai 
vasúthálózat létrehozása szempontjából 
előnyösebb egy jól menedzselt program 
finanszírozása, sok olyan kis vasúti 
projekthez képest, amelyek nem járulnak 
hozzá az összeköttetésekhez és a zöld 
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megállapodás célkitűzéseihez;

Or. en

Módosítás 94
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Dominique 
Riquet, Søren Gade

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sürgeti a Bizottságot, hogy 
biztosítson egyértelműséget a beruházók 
számára a SIEP egyes eszközeivel 
kapcsolatos források meghatározásával a 
többéves pénzügyi keret teljes 
időszakában, és 2020 végéig hozzon létre 
egy uniós szintű fenntarthatósági 
taxonómiát; elismeri ugyanakkor, hogy az 
üzemanyagok olyan átmeneti formáiba 
történő beruházások, amelyek nem 
károsítják a környezetet (például a 
cseppfolyósított (bio-)földgáz), olyan 
befektetések, amelyek hozzájárulnak a 
klímasemleges mobilitás céljához; ez 
megfelel a méltányos átállás valamennyi 
uniós régióban történő finanszírozásának;

Or. en

Módosítás 95
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. Fenntartható közlekedési módok 
és fenntartható mobilitási tervek
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Or. en

Módosítás 96
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph 
Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy rugalmas 
állami támogatási szabályokra van 
szükség a klímasemleges közlekedési és 
logisztikai ágazatra való áttéréshez 
(például a környezetbarát 
hidrogénprojektek esetében), anélkül, 
hogy aránytalanul torzulnának 
Európában az egyenlő versenyfeltételek; 
sürgeti a Bizottságot, hogy tegye 
egyértelművé a fenntartható közlekedési 
projektek állami támogatását;

Or. en

Módosítás 97
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy az EU vasúti 
és tengeri teherfuvarozásának az európai 
zöld megállapodásban foglaltak szerint 
történő százalékban meghatározott 
növekedése konkrét uniós beruházási 
tervet és uniós intézkedéseket igényel a 
vasút és a belvízi utak jobb kezelése és 
kapacitásának növelése érdekében; a 
vasúti árufuvarozás esetében alapvető 
fontosságú az EU vasúti 
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infrastruktúrájának fenntartása és 
korszerűsítése, a szűk keresztmetszetek 
kiküszöbölése, a hiányzó összeköttetések 
áthidalása és az interoperabilitás uniós 
szintű előmozdításának finanszírozása; a 
tengeri teherfuvarozás beruházásokat 
igényel az olyan új technológiákkal 
kapcsolatos kutatás terén, amelyek az 
ágazat szén-dioxid-mentesítését, valamint 
valamint a zéró kibocsátású és 
környezetbarát hajók fejlesztését célozzák;

Or. en

Módosítás 98
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. kiemeli az Európai Unió Vasúti 
Ügynöksége (ERA) és a Shift2Rail közös 
vállalkozás kulcsszerepét a közútról a 
vasútra történő, az európai zöld 
megállapodásban foglaltak szerinti tartós 
áttérés megvalósításában; hangsúlyozza, 
hogy a Shift2Rail vállalkozás 
kulcsszerepet játszik a műszaki akadályok 
leküzdésében és az interoperabilitás 
előmozdításában, célja ugyanis az, hogy 
végső soron olcsóbbá, hatékonyabbá és 
vonzóbbá tegye a vasúti közlekedést, 
hozzájárulva a balesetek és a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez; felhívja az 
ERA-ba és a Shift2Railbe történő uniós 
beruházások növelésének fontosságát az 
egységes európai vasúti térség 
létrehozásának előmozdítása érdekében;

Or. en
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Módosítás 99
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet, Pierre Karleskind, Søren Gade

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. sürgeti a Bizottságot, hogy 
gyorsítsa fel és rangsorolja a 
végrehajtandó infrastrukturális 
projektekkel kapcsolatos beruházásokat: 
ilyen például a tiszta hidrogén, a 
nagysebességű vasúti közlekedés és a 
belvízi hajózás terén megvalósítandó 
innováció, integrálva ugyanakkor az 
éghajlatváltozás enyhítését és az ahhoz 
való alkalmazkodást célzó intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 100
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. elismeri, hogy az európai zöld 
megállapodásra vonatkozó beruházási 
terv komoly lehetőségeket kínál arra, hogy 
a fenntartható közlekedést stratégiai 
eszközként alkalmazzuk a szén-dioxid-
semlegesség elérése érdekében; 
hangsúlyozza, hogy a kollektív 
személyszállításnak – amely a személyek 
mobilitása szén-dioxid-mentesítésének 
egyik leggyorsabb és leghatékonyabb 
módja – kell a zöld átmenet uniós 
finanszírozásának középpontjában állnia;

Or. en
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Módosítás 101
Caroline Nagtegaal, Izaskun Bilbao Barandica, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, 
Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, Pierre Karleskind, Dominique Riquet, Søren Gade

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. kiemeli, hogy a közlekedési és 
logisztikai ágazat nagyrészt 
mikrovállalkozásokból és kkv-kból áll; 
ezért sürgeti a Bizottságot, hogy fordítson 
különös figyelmet az ilyen típusú 
vállalkozásokra, pl. a finanszírozáshoz és 
az alkalmazottak átképzéséhez való jobb 
hozzáférés biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 102
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6f. hangsúlyozza, hogy a kollektív 
személyszállítási ágazatot súlyosan 
érintette a Covid19-válság; hangsúlyozza, 
hogy a kollektív személyszállítás 
finanszírozása és támogatása kritikus 
jelentőségű a fenyegető recesszió 
leküzdése és az európai zöld 
megállapodásban előirányzott, hosszú 
távú fenntarthatósági célok elérése 
szempontjából; hangsúlyozza e 
tekintetben, hogy a megfelelő 
erőforrásokat át kell csoportosítani a 
megfelelő EU-alapokba, és azokat a 
kollektív személyszállítás – például 
autóbuszok, távolsági autóbuszok és 
vonatok – mobilitására kell fordítani; 
felhívja az Európai Bizottságot, hogy 
működjön együtt a tagállamokkal annak 
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biztosítása érdekében, hogy a kollektív 
személyszállítási módok finanszírozási 
megoldásai prioritásként jelenjenek meg a 
nemzeti gazdaságélénkítési tervekben;

Or. en

Módosítás 103
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6g. hangsúlyozza, hogy a 
tömegközlekedésbe történő beruházás 
központi jelentőségű a fenntartható városi 
mobilitás, valamint a fenntartható vidéki 
mobilitás szempontjából, a környezeti, 
éghajlati és gazdasági szempontból 
fenntartható társadalmak előmozdítása, 
valamint a társadalmi kirekesztés és  az 
alacsony népsűrűségű területeken az 
elnéptelenedés negatív tendenciájának 
kezelése érdekében; e tekintetben felszólít 
a közlekedési infrastruktúra fokozott 
támogatására, valamint a 
tömegközlekedés és a fenntartható 
mobilitás előmozdítására; kiemeli a 
multimodális menetjegy-értékesítési 
rendszerre vonatkozó cselekvési tervek 
támogatásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 104
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 h bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6h. elengedhetetlennek tartja a városi 
közlekedés finanszírozásának a 
fenntartható városi mobilitási tervekkel 
(SUMPS) való szorosabb összekapcsolását 
a városi mobilitás átalakulásának 
ösztönzése szempontjából; felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy működjön 
együtt a tagállamokkal a fenntartható 
városi mobilitási tervek és politikák 
kidolgozása terén, ideértve a hatékony 
tömegközlekedési rendszerek és az aktív 
mobilitási megoldások, például a 
gyaloglás és kerékpározás támogatását, 
továbbá az akadálymentesség és a 
multimodalitás előmozdítását a különböző 
közlekedési módok között, ugyanakkor 
garantálva olyan kiegyensúlyozott 
társadalmi-gazdasági rendszereket, 
amelyek biztosítják az EU polgárai 
körében a befogadást és a 
megfizethetőséget;

Or. en

Módosítás 105
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 i bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6i. hangsúlyozza, hogy az innováció 
és a digitalizáció kulcsszerepet játszik a 
polgári repülési ágazat szén-dioxid-
mentesítésében, ideértve a polgári 
aueronautikai ipart is, összhangban az 
európai zöld megállapodás törekvéseivel; 
emlékeztet különösen a Clean Sky 2 és a 
SESAR közös vállalkozás szerepére a zöld 
technológiák nettó meggyorsításának 
biztosításában, amelyek célja a biztonság 
javítása, valamint a CO2-kibocsátásnak és 
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az üvegházhatású gázok kibocsátásának, 
valamint a repülőgépek által okozott 
zajszintnek a csökkentése; felhívja az 
Európai Bizottságot, hogy dolgozza ki és 
támogassa a légi és repüléstechnikai 
beruházások ütemtervét a fenntartható 
repülés irányába történő innováció 
ösztönzése érdekében, ideértve az 
alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos 
kutatást is, a versenyképesség megőrzése 
és Európa vezető szerepének megőrzése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 106
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 j bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6j. úgy véli, hogy uniós szintű 
finanszírozásra van szükség a zéró 
kibocsátású járművek uniós szintű 
bevezetésének garantálásához. Az uniós 
pénzeszközöknek biztosítaniuk kell az 
autóipar klímasemlegesség felé történő 
átalakulását azáltal, hogy támogatják a 
köz- és magánjárműparkok megújítását, a 
fenntartható alternatív üzemanyagok és a 
töltőhelyek előállításának és 
bevezetésének bővítését, valamint az 
ökológiai selejtezési rendszerek 
előmozdítását; kiemeli, hogy az uniós 
alapoknak foglalkoznia kell az 
autóiparban dolgozók szükséges 
továbbképzésével és átképzésével is, hogy 
alkalmazkodni lehessen az ágazat új 
innovációs, fenntarthatósági és 
digitalizációs igényeihez;

Or. en
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Módosítás 107
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 k bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6k. felhívja a tagállamokat, hogy a 
közlekedési ágazatot vonják be 
prioritásként a nemzeti fellendülési 
terveikbe annak biztosítása érdekében, 
hogy jelentős hozzáférést biztosítsanak az 
európai gazdaságélénkítési tervben 
meghatározott különféle 
kezdeményezésekből elkülönített 
forrásokhoz; felszólítja továbbá a 
tagállamokat, hogy az európai zöld 
megállapodás céljaival összhangban 
támogassák a vasúti beruházásokat 
nemzeti cselekvési terveikben; kéri az 
Európai Bizottságot, hogy működjön 
együtt a tagállamokkal olyan módon, 
hogy feltérképezi az intelligens beruházási 
kezdeményezéseket az ágazat fenntartható 
és rugalmas talpraállása érdekében;

Or. en

Módosítás 108
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 l bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6l. Beruházás a közúti biztonsági 
normákba

Or. en
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Módosítás 109
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 m bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6m. hangsúlyozza, hogy az uniós 
finanszírozás fontos eszköz az innovatív és 
intelligens közúti biztonsági 
megoldásokba történő beruházáshoz és a 
közúti közlekedésbiztonsági eredmények 
Unió-szerte történő megvalósításának 
felgyorsításához; felhívja az Európai 
Bizottságot, hogy óvja és fokozza a közúti 
biztonsággal kapcsolatos beruházásokat 
uniós szinten, különösen olyan 
költséghatékony tevékenységeket illetően, 
mint amilyen például a végrehajtás, a 
közúti infrastruktúra karbantartása és a 
TEN-T hálózaton belüli és kívüli 
korszerűsítések, valamint az állami és 
magántulajdonban lévő biztonsági 
járműparkok korszerűsítése közbeszerzés 
keretében, a közúti jelzések és jelölések 
adaptálása, valamint a kerékpáros 
sávokba és a magas kockázatú gyalogos 
zónákba történő beruházások;

Or. en

Módosítás 110
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 n bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6n. Fenntartható idegenforgalom

Or. en
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Módosítás 111
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 o bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6o. hangsúlyozza az innovatív, 
társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi 
szempontból fenntartható turisztikai 
kezdeményezések pénzügyi 
támogatásának szükségességét, hogy az 
idegenforgalmi ágazat előreléphessen a 
klímasemlegesség és a fenntarthatóság 
felé; kéri az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki „a fenntartható és ellenálló 
idegenforgalomra vonatkozó uniós 
ütemtervet” az innovatív és digitalizációs 
intézkedésekbe történő beruházás 
ösztönzése érdekében, ideértve például a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó 
kezdeményezéseket az idegenforgalmi 
ágazatban;

Or. en

Módosítás 112
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 p bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6p. ragaszkodik a fenntartható 
idegenforgalomra vonatkozó külön 
költségvetési előirányzat létrehozásához és 
bevezetéséhez, amint azt az Európai 
Parlament a 2021–2027 közötti többéves 
pénzügyi keretről szóló álláspontjában 
egyértelműen kifejtette, és megismétli, 
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hogy több jelentős lépést meg kell tenni 
annak érdekében, hogy az Európai Unió 
harmadik legnagyobb gazdasági ága 
készen álljon az európai zöld 
megállapodás feltételeinek teljesítésére;

Or. en

Módosítás 113
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 q bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6q. hangsúlyozza, hogy az új REACT-
EU programnak az európai 
gazdaságélénkítési terv keretében 
támogatnia kell az idegenforgalmi ágazat 
talpraállításának finanszírozását, és 
biztosítania kell, hogy a válság utáni 
helyreállítási intézkedéseket ennek 
megfelelően kiigazítják;

Or. en

Módosítás 114
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi, César 
Luena

Véleménytervezet
6 r bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6r. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy adjon útmutatást az EU 
idegenforgalmi és utazási ágazatának 
vállalkozásai és kkv-jai számára az ágazat 
talpraállása és fenntartható átalakítása 
érdekében a rendelkezésre álló uniós 
finanszírozáshoz és beruházási 
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programokhoz való hozzáférésről;

Or. en

Módosítás 115
Isabel García Muñoz, Johan Danielsson, Petar Vitanov, Vera Tax, Inma Rodríguez-
Piñero, Kathleen Van Brempt, Maria Grapini, Rovana Plumb, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 s bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6s. felhívja a tagállamokat, hogy az 
idegenforgalmi és az utazási ágazatot 
vonják be prioritásként a nemzeti 
fellendülési terveikbe annak biztosítása 
érdekében, hogy jelentős hozzáférést 
biztosítsanak az európai 
gazdaságélénkítési tervben meghatározott 
különféle kezdeményezésekből elkülönített 
forrásokhoz; kéri az Európai Bizottságot, 
hogy működjön együtt a tagállamokkal, és 
cserélje ki az ágazat finanszírozási 
lehetőségeivel kapcsolatos bevált 
gyakorlatokat.

Or. en


