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Módosítás 31
Izaskun Bilbao Barandica

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, intelligens, digitális és 
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 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 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 32
Clare Daly, Mick Wallace

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 

(1) Az európai zöld megállapodás új 
növekedési stratégiaként az Uniót olyan 
igazságos és virágzó társadalommá kívánja 
alakítani, amely modern, erőforrás-
hatékony és versenyképes gazdasággal 
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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.

rendelkezik, ahol 2050-re megszűnik a 
nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol 
a gazdaság növekedése nem 
erőforrásfüggő. A Zöld New Deal 
szellemének, vagy e szavak bármiféle 
kombinációjának egy ambiciózus, állami 
irányítású és közfinanszírozású ökológiai 
átállást kell jelentenie.

_________________
15 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 33
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Covid19-világjárvány alatt 
szerzett új tapasztalatok rámutattak a 
vasút mint az áru- és személyszállítás 
stabil, biztonságos és reziliens módja 
fontosságára. Ez nagyrészben azokon az 
alkalmazottakon alapul, akik folytatták 
munkájukat nehéz, veszélyes és 
bizonytalan körülmények között is annak 
biztosítása érdekében, hogy az orvosi 
készülékek és nélkülözhetetlen áruk 
szállítása továbbra is fennmaradjon.

Or. en

Módosítás 34
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Marco Campomenosi

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 legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására. E tekintetben a Covid19-
világjárvány kitörését követően a 
klímasemlegesség elérését a tagállamokat 
érintő gazdasági válságra való sürgős 
válaszadás szükségességével kell 
kiegyensúlyozni. 

_________________ _________________
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 35
Tomasz Piotr Poręba

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 
tudomásul vette „Az európai zöld 
megállapodás” című bizottsági 
közleményt, és felszólított a klímasemleges 
társadalom legkésőbb 2050-ig való 
szükségszerű megvalósítására.

_________________ _________________
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).
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Or. pl

Módosítás 36
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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, intermodális közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra, valamint 
ösztönözni azokat, akik már most is 
fenntartható mobilitási módokat – például 
gyaloglást, kerékpározást és 
tömegközlekedést – választanak. A 
fenntartható közlekedés megvalósítása azt 
is jelenti, hogy a közlekedési dolgozókat 
kell előtérbe helyezni, akik 
kulcsfontosságú munkavállalók, és csak 
akkor tudnak a felhasználók számára 
minőségi közlekedési szolgáltatásokat 
nyújtani, ha a minőségi 
munkakörülmények biztosítva vannak. Az 
európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
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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.

Or. en

Módosítás 37
Clare Daly, Mick Wallace, Anne-Sophie Pelletier

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. Ez azt is jelenti, 
hogy környezetre aránytalan káros 
hatással lévő közlekedési módok számára 
minden kedvező pénzügyi környezetet, az 
állami támogatások és a beruházások 
valamennyi formáját meg kell szüntetni. 
Az európai zöld megállapodás előrevetíti a 
fenntartható és intelligens mobilitásra való 
áttérés felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
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jelenleg 75%-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

Or. en

Módosítás 38
Isabel García Muñoz

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 és multimodális 
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, amelyhez alapvető 
fontosságú a transzeurópai közlekedési 
hálózat megvalósításának előmozdítása és 
az ahhoz szükséges pénzügyi források 
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biztosítása.

Or. es

Módosítás 39
Izaskun Bilbao Barandica

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, intelligens, intermodális, 
interoperábilis és összekapcsolt 
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 
olyan infrastruktúrákat kell biztosítani, 
amelyek a felhasználók számára olyan 
hozzáférhető, hatékony, hatásos és 
versenyképes áron kínált alternatívákat 
tesznek lehetővé, amelyeknek 
köszönhetően természetes módon 
változtathatnak mobilitási szokásaikon. 
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.

Or. es
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Módosítás 40
Dominique Riquet

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, tisztább és nagyobb 
energiahatékonyságú 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.

Or. fr

Módosítás 41
Mario Furore, Laura Ferrara

Határozatra irányuló javaslat
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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 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. 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.

Or. it

Módosítás 42
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 

(4) Át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
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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.

a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható, intermodális és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását. 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, azonban a végrehajtásának 
nem szabad csökkentenie az európai 
vállalatok versenyképességét a globális 
piacon. 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 logisztikai hálózat 
hatékonyságának javításával és a 
szolgáltatók számára biztosított 
ösztönzőkkel kellene elősegíteni.

Or. en

Módosítás 43
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A vasút európai évének lehetőséget 
kell biztosítania arra, hogy a regionális és 
helyi önkormányzatokat bevonják a vasúti 
infrastruktúra korszerűsítésére és 
digitalizálására irányuló projektek 
tervezésébe és kialakításába. Különösen 
szükséges azon turisztikai régiók 
bevonása, amelyeknek fenntartható, 
modern és villamosított vasúti 
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szolgáltatásokra van szükségük.

Or. en

Módosítás 44
Marco Campomenosi

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 között csökkentette 
energiafogyasztását 18, 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 között csökkentette 
energiafogyasztását 18, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat. A vasúti közlekedés 
támogatása a közlekedés más módjaira is 
pozitív hatással van. Az Uniónak és a 
tagállamoknak minden közlekedési 
ágazatban kiegészítő jellegű megközelítést 
kell szorgalmazniuk annak számba 
vételével, hogy az intermodalitás és az 
interoperabilitás elengedhetetlen célok. E 
tekintetben a vasútnak az európai 
logisztika és a középtávú személyszállítás 
gerincének kellene lennie.

_________________ _________________
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
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Módosítás 45
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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 között csökkentette 
energiafogyasztását 18, 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 között csökkentette 
energiafogyasztását 18, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat. Azonban a vasúti 
ágazatot érintő kedvezőtlen pénzügyi 
környezet nem teszi lehetővé, hogy az 
ágazat elérje teljes kapacitását, az 
utazókat pedig más olcsóbb, de 
aránytalanul káros közlekedési módok 
vonzzák.

_________________ _________________
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 46
Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 az utaskilométer 
arányában hétszer kevesebb szén-dioxidot 
bocsát ki, mint a gépkocsi, és hússzor 
kevesebbet, mint a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása17a. Emellett a 
vasút 1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

_________________ _________________
17a Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(EEA), 2014.

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

Módosítás 47
Mario Furore, Laura Ferrara

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 

(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 
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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.

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

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

Or. it

Módosítás 48
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Covid19-világjárvány különösen 
súlyos hatással volt a vasúti és 
tömegközlekedési ágazatra. Az ágazat 
példátlan visszaesést tapasztalt mind a 
nemzetközi és távolsági szolgáltatásokat, 
mind a regionális, elővárosi és városi 
szolgáltatásokat használó utasok számát 
tekintve. A működési és pénzügyi korlátok 
ellenére az ágazat kulcsfontosságú 
kapcsolatokat tartott fenn az emberek és a 
nélkülözhetetlen áruk szállítása számára 
is. A vasút és a tömegközlekedés 
kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
gazdaság helyreállításában, valamint a 
legfenntarthatóbb közlekedési módok közé 
tartoznak. Ezért a vasút európai évének 
ösztönöznie kell a polgárokat arra, hogy 
ismét használják a vasutat és a 
tömegközlekedést.

Or. en
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Módosítás 49
Tomasz Piotr Poręba

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) 2021 fontos év az uniós vasúti 
politika szempontjából. 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 EU-ban működő vasúttársaságok 
költségei és adminisztratív terhei. Számos 
tagállamban egyre nagyobb a lakossági 
érdeklődés a vasutak iránt. A 2021-es év 
ezért a megfelelő időpont e kezdeményezés 
megvalósításához.

Or. pl

Módosítás 50
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamoknak intézkedéseket 
kell hozniuk annak érdekében, hogy 
javítsák a különböző régiók közötti 
összeköttetést, beleértve a határokon 
átnyúló kapcsolatokat, ugyanakkor 
hajtsanak végre makroregionális 
stratégiákat a helyi hatóságok 
részvételével, valamint az ügyfelek és az 
érdekelt felek közötti koordináció javítása 
által.

Or. en
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Módosítás 51
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 hiányzó, határokon 
átnyúló regionális vasúti összeköttetések 
kialakítása és helyreállítása1a, valamint a 
villamosítás elősegítése1b révén a vasúti 
ágazat hozzájárul a társadalmi, gazdasági 
és területi kohézióhoz. Ezenkívül a távoli 
területek gyakran kevesebb és fejletlenebb 
hálózatokkal rendelkeznek, amelyekre 
különös figyelmet kell fordítani. Ezenfelül 
az Unió határ menti régiói az Unió 
területének 40%-át teszik ki, ahol az Unió 
lakosságának egyharmada él1c, de 
gyakran szembesülnek a vidéki 
jellegükből és a nemzeti hálózatok 
perifériáján való elhelyezkedésükből 
adódó kétszeresen nehéz helyzettel.
_________________
1a A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság „A szárazföldi 
határrégiókban fennálló jogi és 
közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf). 
1b 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/in
formation/publications/reports/2018/comp
rehensive-analysis-of-the-existing-cross-
border-rail-transport-connections-and-
missing-links-on-the-internal-eu-borders
1c A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság „A szárazföldi 
határrégiókban fennálló jogi és 
közigazgatási akadályok hatásainak 
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számszerűsítése” című jelentése (forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf). 

Or. en

Módosítás 52
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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, valamint a távol 
elhelyezkedő szomszédságok és városi 
peremterületek városközpontokkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. A városiasodás 
negatív externáliái – például a zaj, a 
légszennyezés és a szűk keresztmetszetek – 
csökkentése terén nyújtott előnyei nem 
elhanyagolhatók, és segítenek abban, 
hogy a városok élhetőbbek legyenek. 
Ugyanakkor jobb összeköttetést és a 
népesség eloszlását teszi lehetővé, aminek 
közvetlen hatása van a környezetre, 
valamint a társadalmi és gazdasági 
kohézióra.

Or. en

Módosítás 53
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 

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

összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Az egyéb közlekedési 
módokkal, például a légi közlekedéssel és 
infrastruktúráival (repülőterek) való 
interoperabilitás erősítése mindenképpen 
hozzáadott értéket képviselne, különösen a 
vonattal nem elérhető, nagy távolságú 
csatlakozásokkal, a peremterületekkel, 
egyéb területekkel és szigetekkel való 
összeköttetés és az intelligens mobilitás 
biztosítását illetően.

Or. en

Módosítás 54
Marco Campomenosi

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 területeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való – regionális 
és helyi szinten egyaránt történő – 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz. Továbbá az átfogó 
TEN-T hálózat – melynek befejezése 
alapvető és nem másodlagos a 
törzshálózat számára – fenntartható és 
hatékony fejlesztésének elősegítése 
javítaná a peremterületek és helyi régiók 
összeköttetését.

Or. en

Módosítás 55
Isabel García Muñoz

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 az EU társadalmi, gazdasági és 
területi kohéziójához, és különösen fontos 
az olyan vidéki területek 
összeköttetéséhez, ahol a minőségi vasúti 
infrastruktúráknak köszönhetően 
biztosított a népesség letelepedése és az 
alapvető szolgáltatások megléte az adott 
területen;

Or. es

Módosítás 56
Dominique Riquet

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 globális 
versenyképességéhez. A – többek között 
határokon átnyúló – kapcsolatok azonban 
hiányoznak és akadályozzák a 
transzeurópai közlekedési hálózat teljes 
hatékonyságát.

Or. fr

Módosítás 57
Izaskun Bilbao Barandica

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) A vasúti ágazatnak olyan 
rendszerrel kell rendelkeznie, amely az 
egész Unió területén, megszakítás nélkül 
kapcsolja össze a határokon átnyúló 
vasúti rendszereket a különböző országok, 
továbbá azok régió és periférikus területei 
között. Ez hozzájárul a fenntartható és 
intelligens mobilitáshoz, továbbá a 
társadalmi, gazdasági és területi 
kohézióhoz.

Or. es

Módosítás 58
Dorien Rookmaker

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 és városokkal 
való, lehetőség szerint nagy sebességű 
kapcsolatokkal történő összekapcsolása 
révén a vasúti ágazat hozzájárul a 
társadalmi, gazdasági és területi 
kohézióhoz.

Or. nl

Módosítás 59
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, 
valamint nehezen elérhető és hegyvidéki 
területeinek a fő közlekedési útvonalakkal 
való, jó minőségű hálózat általi 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
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területi kohézióhoz.

Or. en

Módosítás 60
Maria Grapini

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, valamint a jobb 
összeköttetéséhez a belső piacon belül.

Or. ro

Módosítás 61
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

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 vidéki területeinek, 
régióinak, peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

Or. en

Módosítás 62
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
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6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A szárnyvonalak megőrzése 
elengedhetetlen a területek 
összeköttetésének erősítéséhez függetlenül 
attól, hogy a tagállamok területén lévő 
összeköttetésekről, határon átnyúló 
összeköttetésekről vagy peremterületekről 
van szó. Ösztönözni kell a vasúti 
közlekedést mint a társadalmi 
hozzáférhetőségének, területi 
összeköttetésének köszönhetően 
fenntartható közlekedési módot, mely 
minden használatára kiterjed bármilyen 
napszakban, az év minden napján.

Or. en

Módosítás 63
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Egy működőképes vasúthálózat 
építése javítaná a politikai kohéziót az 
Unión belül, és olyan konkrét célokra és 
intézkedésekre van szüksége, amelyek 
elősegítik a közösségi közlekedés és az 
integrált mobilitás fejlődését, ugyanakkor 
védik a környezetet és támogatják a 
társadalmi befogadást.

Or. en

Módosítás 64
Tom Berendsen

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

(6a) Ezért hangsúlyozni kell, hogy 
szükség van Európa határokon átnyúló 
regionális összeköttetéseinek javítására 
irányuló vasúti infrastruktúra-projektekbe 
való beruházásokra, melyek fellendítik a 
régiók gazdasági tevékenységét, új 
munkahelyeket teremtenek, valamint 
hozzájárulnak a jelenlegi egészségügyi és 
gazdasági válság utáni helyreállításhoz.

Or. en

Módosítás 65
Tomasz Piotr Poręba

Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az olyan ágazatokkal 
összehasonlítva, mint a közúti, légi és 
tengeri közlekedés, a vasutak 
tagadhatatlanul előnyösek az utazás 
biztonsága, a környezeti teljesítmény és az 
energiahatékonyság terén.

Or. pl

Módosítás 66
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vasúti közlekedés 
megakadályozhatja, hogy a hegyvidéki, 
vidéki és part menti régiók 
elszigetelődjenek, valamint elősegítheti a 
városi területek és peremterületek közötti 
összeköttetést. Ezért megfelelő támogatást 
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kell garantálni a regionális és helyi 
hatóságoknak, különösen azokon a 
területeken, ahol a szolgáltatók 
szempontjából gyenge gazdasági 
teljesítmény ellenére kell a mobilitási 
szolgáltatásokat biztosítani.

Or. en

Módosítás 67
Tom Berendsen

Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A vasúti infrastruktúrába való 
beruházásoknak azokra az 
összeköttetésekre is kell 
összpontosítaniuk, amelyek hozzájárulnak 
a modális váltással kapcsolatos uniós 
célokhoz, például a kikötőkkel és a 
repülőterekkel kapcsolatos területeken, 
ahol az árut vasúton lehet szállítani az 
utak helyett, amennyiben megfelelő vasúti 
infrastruktúra van jelen.

Or. en

Módosítás 68
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6c) Az Uniónak és a tagállamoknak 
fejleszteniük kell a logisztikai láncukat, 
valamint összehangolt megközelítésről 
kell gondoskodniuk a vasúti áruszállítás 
tekintetében, amely mindenfajta készlet 
biztonságos szállításához elengedhetetlen 
szállítási módként nélkülözhetetlennek 
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bizonyult a Covid19-világjárvány során.

Or. en

Módosítás 69
Marco Campomenosi

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, például:

- az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) végrehajtása a 
fedélzeti és a pálya menti berendezések 
tekintetében egyaránt;
- az interoperabilitás és az intermodalitás 
fellendítése a vasutak valamennyi fő 
európai logisztikai csomóponttal (kikötők, 
repülőterek, logisztikai területek stb.) való 
összeköttetése érdekében;
- a zaj minimalizálása a logisztikai 
rendszerek és a polgárok életszínvonala 
közötti jobb integráció érdekében;
- az innováció és a digitalizáció, valamint 
az infrastruktúra fejlesztésének és 
fenntartásának elősegítése.
Ezen akadályok leküzdése a költségek 
csökkentésével együtt lehetővé tenné a 
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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 70
Mario Furore, Laura Ferrara

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. Különösen 
szükséges lenne korszerűsíteni és 
helyreállítani a túl kevéssé használt 
elővárosi és regionális vasútvonalakat az 
alacsony ökológiai hatású városi 
mobilitásnak, valamint a szomszédos és 
hátrányos helyzetű területek 
összeköttetésének lehető legnagyobb 
mértékű ösztönzése érdekében, 
előmozdítva a fenntartható 
intermodalitást, lehetővé téve a 
kerékpárok szállítását a vonatokon és 
éjszakai európai vonatjáratok 
működtetésével ösztönözve a vasút 
használatát a közepesen nagy távolságú 
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utazásokra.

Or. it

Módosítás 71
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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 az 
interoperabilitás és a digitalizáció 
előmozdítása, az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
bevezetésének felgyorsítása – a fedélzeti és 
a pálya menti berendezések tekintetében 
egyaránt –, a külső költségek 
internalizálása és 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 belső 
piac működésének biztosításával, a 
forgalom növekedésével, valamint a 
magas szintű biztonság fenntartásával 
vagy javításával párhuzamosan. A 
vasútnak ezért további lendületre van 
szüksége ahhoz, hogy vonzóbbá váljon 
mind az utazók, mind a vállalkozások 
számára.

Or. en

Módosítás 72
Dorien Rookmaker
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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) A vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezeket az akadályokat be kell 
azonosítani, és le kell őket küzdeni. Ezen 
akadályok leküzdése a költségek 
csökkentésével és a gyorsított innovációval 
együtt lehetővé tenné a vasút használatában 
rejlő lehetőségek kibontakoztatását. Ezért 
szükség van nagy sebességű kapcsolat 
megtervezésére az EU minden jelentős 
városa között, amely kapcsolatot az utasok 
teljes mértékben kihasználhatnak a 
jövőben, ezáltal pedig további lendületet 
adnak a vasútnak, hogy vonzóbbá váljon 
mind az utazók, mind a vállalkozások 
számára.

Or. nl

Módosítás 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Az ágazat egyes szegmenseire 
elavult gyakorlatok, az automatizálásba 
való beruházások hiánya és 
kapacitáskorlátok jellemzőek. Továbbra is 
számos akadály áll a valódi egységes 
európai vasúti térség megvalósítása előtt, 
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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.

többek között a zaj minimalizálásának, 
valamint az innováció, az interoperabilitás 
és a digitalizáció elősegítésének 
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 74
Isabel García Muñoz

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, továbbá megfelelő 
infrastruktúráknak és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközhöz hasonló, 
erős európai finanszírozási eszközöknek 
kell a rendelkezésére állnia.

Or. es



PE654.016v01-00 32/88 AM\1208947HU.docx

HU

Módosítás 75
Dominique Riquet

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. Ki kell emelni az 
Európai Unió Vasúti Ügynökségének 
(ERA) szerepét az egységes európai vasúti 
térség előtt álló technikai akadályok 
csökkentésében.

Or. fr

Módosítás 76
Izaskun Bilbao Barandica

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 

(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, a vasúti csomagok 
alkalmazásának hiánya, valamint a TEN-t 



AM\1208947HU.docx 33/88 PE654.016v01-00

HU

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.

és az árufuvarozási folyosók 
véglegesítésének elmaradása miatt. Ezen 
akadályok leküzdése a költségek 
csökkentésével és a gyorsított innovációval 
együtt lehetővé tenné a vasút használatában 
rejlő lehetőségek kibontakoztatását. A 
vasútnak és a vasútiparnak megfelelő 
támogatásra van szüksége ahhoz, hogy 
vonzó rendszerré váljon mind az utazók, 
mind a vállalkozások számára.

Or. es

Módosítás 77
Dominique Riquet

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 
verseny előtti megnyitás és 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. fr

Módosítás 78
Tomasz Piotr Poręba

Határozatra irányuló javaslat
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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. 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

Indokolás

A vasutak zaja nem jelent jelentős vagy egzisztenciális akadályt az egységes vasúti térség 
létrehozásában.

Módosítás 79
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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 

(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 
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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.

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 az 
alkalmazottak és a vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 80
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Míg az összes fő gazdasági 
ágazatok közül a közlekedés, a kultúra és 
a turizmus ágazataira volt leginkább 
negatív hatással a Covid19-világjárvány 
nagymértékű munkanélküliséget 
eredményezve, a jelenlegi válság 
történelmi lehetőséget jelent az EU 
turizmusának modernizálására, valamint 
arra, hogy fenntarthatóbbá és 
hozzáférhetőbbé váljon. Ezért a vasúti 
közlekedés képviseli a legjobb megoldást a 
vidéki, a falusi és az ökoturizmus 
népszerűsítésére, és az Európai Uniónak 
tovább kell népszerűsítenie és támogatnia 
azokat a kezdeményezéseket, amelyek 
további jövedelemforrást teremtenének a 
vidéki területeknek, munkahelyeket 
teremtenének, megelőznék az 
elnéptelenedést, növelnék a szociális 
ellátásokat, valamint a vasúti közlekedést 
a turisták mobilitásának központi elemévé 
tennék.

Or. en

Módosítás 81
Dominique Riquet
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Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vasúti infrastruktúrába való 
beruházás meghatározó a vasút modális 
versenyképessége szempontjából. 
Amennyiben az európai összeköttetést 
biztosító mechanizmusból származó 
finanszírozások 80%-át a vasút felé 
irányítják, az is a tagállamokra hárul, 
hogy ambiciózus beruházási politikákat 
folytassanak a modális váltás előnyben 
részesítése érdekében. Az egységes 
európai vasúti térség hatékonyságának 
maximalizálása érdekében ezeknek a 
beruházásoknak egy vasúti összeköttetési 
mutatón kell alapulniuk.

Or. fr

Módosítás 82
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A vasúti szolgáltatások 
használatának növelésére irányuló átfogó 
stratégiának magában kell foglalnia a 
„háztól házig” megközelítést, ebből 
következően pedig a tömegközlekedést.

Or. en

Módosítás 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

(7a) A vasutaknak kiemelt szerepet kell 
játszaniuk a gördülékeny, „teljes útra” 
kiterjedő utazási megoldások 
biztosításában egyéb módokkal – többek 
között aktív utazással – kombinálva.

Or. en

Módosítás 84
Izaskun Bilbao Barandica

Határozatra irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az interoperabilitás javítása és a 
digitalizáció az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
egész Unióra kiterjedő bevezetésének 
felgyorsításával érhető el.

Or. es

Módosítás 85
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) A Covid19-válság rámutat arra, 
hogy a vasúti dolgozók mennyire 
nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy Európa 
mozgásban maradjon válsághelyzetben, 
akár a vonaton, a vasútállomáson, a 
forgalomirányításban vagy az 
infrastruktúra fenntartásában dolgoznak. 
A működtető személyzet, az irodai 
személyzet, a kiszervezett dolgozók és az 
alvállalkozók a mindennapi élethez 
alapvető közszolgáltatások részét képezik, 
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és a vasút európai évének arra kéne 
lehetőséget adnia, hogy fokozódjon a 
nyilvánosság tudomása a vasúti ágazat 
munkalehetőségeinek széles választékáról, 
és hogy felhívja az érdekelt felek 
figyelmét, hogy szükséges a vasúti 
dolgozók foglalkoztatási és kollektív 
jogainak védelme.

Or. en

Módosítás 86
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) 2016-ban 979 vasúti vállalat több 
mint 660 000 embert alkalmazott az 
Európai Unióban1a. A vasúti ágazat 
ezáltal a harmadik legnagyobb 
foglalkoztató az összes közlekedési mód 
közül; 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 
alkalmazottak számára pedig minőségi 
munkakörülményeket nyújtson;
_________________
1a Európai Bizottság (2019), Statisztikai 
zsebkönyv: Az Európai Unió közlekedése 
számokban, 26–27. o.

Or. en

Módosítás 87
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier
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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. Az Unió polgárai egyre 
jobban megértik, hogy az állami tulajdonú 
és az állam által fenntartott vasúti 
közlekedés biztonságos, megbízható és 
környezetbarát közlekedési módot jelent, 
ideértve az alternatív kereskedelmi 
ajánlatokat, például 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

Módosítás 88
Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai (8) A vasúti közlekedésnek az európai 
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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,

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. A vasút európai évének egy, az 
egységes európai vasúti térség elérését 
célzó általánosabb vasúti stratégia 
kiindulópontját kell jeleznie. 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. fr

Módosítás 89
Dominique Riquet

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 

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 



AM\1208947HU.docx 41/88 PE654.016v01-00

HU

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,

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. 
Tagadhatatlan, hogy az európai mobilitási 
politikákban a vasúti áruszállításnak 
főszerepet kell játszania. 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, ipari és környezeti 
változások előmozdításában betöltött 
komoly szerepet,

Or. fr

Módosítás 90
Maria Grapini

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 

(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 
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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,

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, ipari és 
kereskedelmi változások előmozdításában 
betöltött komoly szerepet,

Or. ro

Módosítás 91
Isabel García Muñoz

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A „Horizont 2020” innovációs 
keretprogramon belül létrehozott 
Shift2Rail (2R) közös vállalkozás lett az 
első, vasúti ágazatban létrehozott, 
együttműködésen alapuló kutatási eszköz. 
A valamennyi tagállamban gyártókat, 
üzemeltetőket, infrastruktúrakezelőket és 
tudományos szakembereket tömörítő S2R 
az ágazat egészében stabilitást és hosszú 
távú kilátásokat biztosít a technológiai 
innováció iránti törekvések számára. Az 
Európai Bizottságnak és a tagállamoknak 
elkötelezetten támogatniuk kell a 
Shift2Rail utódját a következő „Európai 
horizont” kutatási és innovációs 
keretprogramon belül, az ágazaton belüli 
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innováció terén tett előrehaladásra 
irányulóan, az európai vasúti hálózat 
kapacitásának növelése, a vasúti 
szolgáltatások minőségének és 
megbízhatóságának javítása és a teljes 
hálózat életciklusköltségeinek jelentős 
csökkentése érdekében.

Or. es

Módosítás 92
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az áruszállítás túlnyomó többsége 
elővárosokban vagy kisvárosokban indul 
vagy végződik. A lakosság 70%-a él ott, és 
az Unió GDP-jének 85%-a ezeken a 
területeken keletkezik. Ehhez hasonlóan 
az utasok 80–90%-át az ingázók teszik ki. 
Ez azt jelenti, hogy a városi 
agglomerációk jelentősen hozzájárulnak a 
vasúti személyszállítás általános 
teljesítményéhez, ahogy azt a „Városi 
mobilitási csomag” és „Az alacsony 
kibocsátású mobilitás európai stratégiája” 
is tükrözi.

Or. en

Módosítás 93
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Uniónak és a tagállamoknak 
megfelelő finanszírozást kell 
biztosítaniuk, és beruházásokat kell 
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irányítaniuk a vasúti infrastruktúra 
fejlesztésébe, munkahelyteremtés céljából. 
Továbbá a munkahelyteremtés 
szempontját minden intézményi szintnek 
érvényesítenie kell a munkakeresők és az 
ágazatban szakmai tapasztalattal 
rendelkező dolgozók bevonásával. 

Or. en

Módosítás 94
Izaskun Bilbao Barandica

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A vasútipar nagy ipari hálózattal 
és technológiai innovációval rendelkező, 
modern stratégiai ágazat, ezért azt olyan 
tervvel kell támogatni, amely 
előrehaladást tesz lehetővé a 
gördülőállomány modernizációja, 
digitalizációja, továbbá a digitális 
átalakulás terén.

Or. es

Módosítás 95
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A vasút vonzerejének fokozása azt 
követeli meg, hogy a szolgáltatások 
felhasználó-központúak, szervezettek 
legyenek és olyan módon legyenek 
tervezve, hogy jó értéket képviseljenek, 
stabilan megbízhatóak legyenek, valamint 
kitűnő minőségű szolgáltatást nyújtsanak. 
E szolgáltatások árát versenyképesen, a 
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forráshatékonyságot tükrözve kell 
meghatározni. 

Or. en

Módosítás 96
Anna Deparnay-Grunenberg

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A motivált személyzet szerepét nem 
szabad alábecsülni, és garantálja a 
gördülékeny működést. Több vasúti 
társaság azonban nehezen vonz új 
alkalmazottakat, ami egyértelmű jele 
annak, hogy a munkakörülményeket nem 
tartják vonzónak. Ezért ajánlatos ezt a 
közös európai problémát az összes 
érdekelt szereplővel tartandó jövőbeli 
koordinációs tárgyalásokon felvetni.

Or. en

Módosítás 97
Marco Campomenosi

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A vasút európai évének válaszolnia 
kell a dolgozók szükségleteire, és 
intézményközi vitát kell kezdeményeznie 
társadalmi feltételeikről és jogaikról.

Or. en

Módosítás 98
Izaskun Bilbao Barandica
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Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Ebbe az átalakulásba a városi 
közlekedést is bele kell foglalni, ahol 
egyre több intelligens megoldást 
láthatunk, ideértve az intelligens 
városokat.

Or. es

Módosítás 99
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021. év a vasút európai éve (a 
továbbiakban: európai év).

A 2021. év a vasút és a tömegközlekedés 
európai éve (a továbbiakban: európai év).

Or. en

Módosítás 100
Izaskun Bilbao Barandica

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 és más 
szervezetek arra irányuló erőfeszítéseinek 
ösztönzése és támogatása, hogy az egyéb, 
szennyezőbb közlekedési módokhoz képest 
növeljék a vasúti személy- és áruszállítás 
arányát, továbbá az európai 
kötelezettségvállalások betartásának 
előírása a tagállamok számára, a vasúti 
közlekedés határozott fellendítése 
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érdekében. Az európai év különösen:

Or. es

Módosítás 101
Marco Campomenosi

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, kiemelvén 
azt a pozitív szerepet, amelyet a vasutak 
játszhatnak mint:

- a hatékony és fenntartható európai 
logisztikai hálózat gerince, amely képes 
biztosítani a nélkülözhetetlen 
szolgáltatásokat, még egy váratlan válság 
idején is;
- egy olyan hálózat, amely fenn tudja 
tartani és fel tudja lendíteni az európai 
turizmust, megszilárdítva Európa szerepét 
mint az idegenforgalom elsőszámú 
globális célpontja;

Or. en

Módosítás 102
Isabel García Muñoz

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív, rugalmas és 
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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;

biztonságos közlekedési mód használatát, 
különösen azáltal, hogy kiemeli a vasút 
mint a területeken, és különösen a vidéki 
és elnéptelenedő térségekben zajló 
társadalmi-gazdasági tevékenységet 
elősegítő központi elem, továbbá az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

Or. es

Módosítás 103
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 és a 
tömegközlekedés 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, továbbá azáltal, 
hogy az utasok jogainak egy könnyen 
érthető és következetesen végrehajtott 
rendszert biztosít;

Or. en

Módosítás 104
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
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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 – beleértve a 
városi és az elővárosi vasutat – mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút és a 
tömegközlekedés mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

Or. en

Módosítás 105
Maria Grapini

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, 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 és fogyatékkal 
élőket;

Or. ro

Módosítás 106
Mario Furore, Laura Ferrara

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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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, intermodális, 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. it

Módosítás 107
Dominique Riquet

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, biztonságos és 
gazdaságos 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. fr

Módosítás 108
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a vasút – mint a közösségi 
közlekedéssel történő utas- és 
teherszállítás, a multimodalitás és a 
logisztikai platformokkal történő 
összeköttetést ösztönző kulcsfontosságú 
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elem – központi szerepének megerősítése a 
jövőbeni európai uniós fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégiában;

Or. es

Módosítás 109
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a modern európai 
nagyteljesítményű vasúthálózat gerincét 
jelentő 9 törzshálózati folyosó 2030-ig 
történő szerkezeti megvalósítására 
irányuló erőfeszítések megerősítése.

Or. de

Módosítás 110
Marian-Jean Marinescu

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 – beleértve az egyéb 
közlekedési módokkal, például a légi 
közlekedéssel (repülőterek) való 
interoperabilitást és annak hozzáadott 
értékét a nagy távolságú csatlakozásokkal, 
peremterületekkel, egyéb területekkel és 
szigetekkel való összeköttetést illetően –, 
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
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Módosítás 111
Isabel García Muñoz

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 társadalmi-
gazdasági és területi kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához, különös figyelemmel a 
peremterületek összeköttetésére és azt 
biztosítva;

Or. es

Módosítás 112
Marco Campomenosi

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, ugyanakkor kiegészíti 
azokat a határokon átnyúló projekteket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a TEN-T 
törzshálózatának végrehajtásához;

Or. en

Módosítás 113
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Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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 és a fenntartható 
turizmusban játszott alapvető szerepét, 
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 114
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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) hangsúlyozza, hogy szükség van 
egy hatékony és fenntartható európai, 
határokon átnyúló, mindenki számára 
hozzáférhető tömegközlekedési 
szolgáltatásra, amely lehetővé tenné a 
polgárok számára, hogy minőségi 
mobilitáshoz férhessenek hozzá észszerű 
áron, és elősegíti az Unió további 
kohézióját és integrációját

Or. en

Módosítás 115
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

ba) hangsúlyozza, hogy a vonatok, a 
vasútállomások és a vasúti infrastruktúra 
Európa kulturális örökségéhez tartoznak, 
amely azt érdemli, hogy népszerűsítsék és 
ünnepeljék; ugyanebből a szempontból a 
vasúti dolgozók szakszervezetei, 
küzdelmeik és a kiterjedtebb 
munkavállalói jogokra, 
társadalombiztosításra, szabadidőre 
irányuló kötelezettségvállalásaik nagyban 
hozzájárultak Európa jelenlegi szociális, 
munkaügyi és jóléti normáihoz.

Or. en

Módosítás 116
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) annak hangsúlyozása, hogy a 
vasútra nem csupán a közép- és hosszú 
távú távolsági utazásokhoz kínált 
elszigetelt megoldásként, hanem a 
tömegközlekedéssel vagy más közlekedési 
szolgáltatókkal való integrálása révén 
integrált „háztól házig” kínált 
szolgáltatásként kell tekinteni, ami 
alapvető követelmény ahhoz, hogy 
valóban versenyképes alternatíva lehessen 
a személygépjárművel vagy 
tehergépjárművel szemben.

Or. de

Módosítás 117
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a TEN-t projektek végleges 
végrehajtásának ösztönzése a szűk 
keresztmetszetek felszámolásával 
különösen a határokon átnyúló 
területeken, és ezáltal a közlekedés 
interoperábilisabbá tétele a személyekre és 
árukra vonatkozó integrált megoldások 
felkínálása révén;

Or. es

Módosítás 118
Dominique Riquet

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 az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén; 
hangsúlyozza a vasúti áruszállításban 
rejlő, az áruszállítás szén-dioxid-
mentesítésének fejlődése terén 
megmutatkozó lehetőségeket, valamint, 
hogy szükség van több hosszú vonat és 
ennek megfelelő infrastruktúra 
bevezetésére, különös tekintettel a 
hosszabb peronokra; rámutat a vasúti 
szállítás előnyeire az olyan érzékeny 
jellegű szállítások, mint a veszélyes 
anyagok és az állatok szállítása, illetve az 
egészségügyi ellátás kapcsán;

Or. fr
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Módosítás 119
Isabel García Muñoz

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 helyi fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, a kutatással és az 
innovációval, a foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint a fogyatékossággal élő és 
csökkent mozgásképességű személyek és 
idősek hozzáférésének javításával 
kapcsolatos szempontok figyelembevétele 
révén;

Or. es

Módosítás 120
Marco Campomenosi

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 
fogyatékkal élő és idős személyek 
hozzáférésének javításával kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén, 
nagyobb számú ingázó mobilitásának 
fokozásával párhuzamosan;
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Or. en

Módosítás 121
Brice Hortefeux

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 
mindennapi mobilitással, a helyi és 
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;

Or. fr

Módosítás 122
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Johan Danielsson

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 szociálisan 
fenntartható foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint az akadálymentesítéssel 
kapcsolatos szempontok figyelembevétele 
révén;
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Or. en

Módosítás 123
Maria Grapini

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, 
kereskedelemhez 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;

Or. ro

Módosítás 124
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a modern, versenyképes európai 
vasúti rendszer kialakítására irányuló 
erőfeszítések erősítése, amelyek egyrészt 
az automatizáció révén megvalósuló 
hatékonyságnövelést, a digitalizációt és az 
azzal együtt járó modern könnyű 
szerkezetet a nagy darabszámmal 
kombinálják a közúti és légi közlekedéssel 
szembeni versenyképesség jelentős 
növelése érdekében.

Or. de
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Módosítás 125
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a vasút mint közlekedési mód 
erősítése a viteldíjakról és menetrendekről 
történő nyílt, átlátható, valós idejű, 
azonnal elérhető információszolgáltatás 
révén, hogy a vasúttal utazók ugyanolyan 
összehasonlítási lehetőségeket és 
információkat kaphassanak a harmadik 
félként igénybe vett, független 
szolgáltatókról, amint az a légi 
közlekedésben már évek óta megszokott.

Or. de

Módosítás 126
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a vasúti közlekedés erősítése a 
bürokratikus terhek leépítése révén, a 
vasút évében jelképes lépésként a 
mozdonyvezetőkre vonatkozó nyelvi 
követelmények megváltoztatásával azzal a 
céllal, hogy 2022-re a légi közlekedés 
mintájára az angol váljon univerzális 
nyelvvé.

Or. de

Módosítás 127
Barbara Thaler

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

cd) a vasúti ágazat erősítése az 
infrastruktúraüzemeltetők határokon 
átnyúló együttműködésének javítása révén 
annak érdekében, hogy a légi közlekedés 
mintájára, a fenntartható turizmus 
jegyében – a versenyeztetés elve alapján – 
szezonális, országok között közlekedő 
chartervonatok jöhessenek létre.

Or. de

Módosítás 128
Marco Campomenosi

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 szomszédai közötti kapcsolatok fontos 
elemének az előmozdításához a 
partnerországok – például a nyugat-
balkáni országok, Norvégia, az Egyesült 
Királyság és Svájc – érdeklődésére és 
szükségleteire, valamint az Unió vasúti 
közlekedéssel kapcsolatos szakértelmére 
építve.

Or. en

Módosítás 129
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a keretfeltétel erősítése a minden 
szereplő közötti tisztességes, átlátható 
verseny lehetővé tétele érdekében. Az 
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azonos feltételek melletti átlátható verseny 
alapvető feltétel a közlekedési mód 
vonzerejének mind teher-, mind 
személyforgalom területén történő 
növelése, és egyidejűleg az állami 
támogatások költségeinek csökkentése 
érdekében.

Or. de

Módosítás 130
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a digitalizáció és „big data” 
technológia kulcsfontosságú szerepének 
előmozdítása a vasúti transzeurópai 
közlekedési hálózat és az európai uniós 
logisztikai értéklánc működésének 
javítása során a teher- és személyforgalom 
szervezésének és kezelésének 
hatékonyabbá tétele érdekében, különösen 
a határokon átnyúló szakaszokon;

Or. es

Módosítás 131
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) hozzájárul a vasúti ágazat 
elősegítéséhez a társadalmi és a gazdasági 
befogadás középpontjában, a vasúti 
munkahelyek nyilvánosság körében való 
népszerűsítése által, valamint az ágazatba 
való közberuházások bátorításának 
fontosságát hangoztatva a szolgáltatások 
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minőségének javulása érdekében.

Or. en

Módosítás 132
Dorien Rookmaker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az összes jelentős uniós város 
közötti nagy sebességű vasúti 
személyszállító kapcsolatok összevont 
tervének előkészítése, amelyekből a főbb 
kapcsolatok 2040-re megvalósíthatók.

Or. nl

Módosítás 133
Anna Deparnay-Grunenberg

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) megerősíti a vasúti közlekedést az 
agglomerációkban és az elővárosokban a 
helytakarékos, éghajlat- és emberbarát, 
végponttól végpontig terjedő közlekedés 
elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 134
Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kiemeli az Unió helyzetét, amelyet 
a globális szintű ipari versenyképesség 
pólusaként tölt be, innovatív 
zászlóshajókkal és exportőrökkel;

Or. fr

Módosítás 135
Izaskun Bilbao Barandica

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a vasúti infrastrukturális és K+F 
beruházási tervek előmozdítása és 
támogatása az ipari ágazat 
vonatkozásában;

Or. es

Módosítás 136
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) elősegít egy Unió-szintű vitát a 
vasutat használók, a szakszervezetek, a 
dolgozók és a hatóságok bevonásával az 
európai vasutak liberalizációjából eredő 
új kihívásokról és kockázatokról; 
alternatív páneurópai párbeszédet segít 
elő a vasúti közpolitikáról, melynek része 
lenne egy szociálisan felelősségteljes 
mobilitási politika létrehozása a szociális 
jogokat, a munkafeltételeket, az új 
foglalkoztatási formákat illetően – 
beleértve az alvállalkozókat és a 
kiszervezést –, ugyanakkor a 
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hagyományos dolgozók számára magas 
szintű munkakörülményeket fenntartva.

Or. en

Módosítás 137
Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) emlékeztet rá, hogy szükség van 
előrelépésre a vasúti piac verseny előtti 
megnyitása terén az infrastruktúra-
kezelők és -üzemeltetők eredményes 
függetlenítésével és az adatok új 
belépőkkel és harmadik fél szolgáltatókkal 
való megosztásának megkönnyítésével;

Or. fr

Módosítás 138
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) világos tájékoztatás a vasúti utasok 
jogaival kapcsolatosan;

Or. es

Módosítás 139
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

dc) inkluzív képviselethez vezet a 
legnagyobb számú résztvevővel, az uniós 
polgárokat beleértve, a hosszú távú 
mobilitási politika terén, valamint vezető 
szerepet tölt be közlekedésünk 
újragondolásában; megkérdőjelezi a 
különböző, többek között a nagyobb 
környezeti hatást eredményező vagy a 
szociális gyakorlatok terén rossz előéletű 
közlekedési módokba való beruházásokra 
irányuló politikai döntéseket; 
megkérdőjelezi az új közlekedési 
infrastruktúrákba – például repülőterekbe 
– való beruházásokat, valamint a vasúti 
ágazattal való versenyt, amelyet 
létrehozhat; megvizsgálja a nagy 
sebességű vonatok fontosságát a 
közberuházások és a szükségtelen, pazarló 
infrastruktúra-projektek terén.

Or. en

Módosítás 140
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a tagállamok közötti 
együttműködés előmozdítása egy olyan 
közös európai jegyvásárlási európai 
rendszer kidolgozása során, amely az 
Európai Unió hivatalos nyelvein, minden 
tagállamban teljes körűen tájékoztat a 
különböző jegyvásárlási módokról, a 
vasútállomásokon rendelkezésre álló 
akadálymentességi jellemzőkről, továbbá 
a különféle vásárlási és fizetési módokról, 
a vasúti szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
egész Európai Unióban történő 
megkönnyítése érdekében;

Or. es
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Módosítás 141
Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) mozgósítja a vasútra vonatkozó 
közös európai kollektív elképzelést, többek 
között kulturális és történelmi szinten; 
hangsúlyozza, hogy erősen kapcsolódik az 
elmúlt két évszázad művészeti 
produkcióihoz; emlékeztet a vasút 
szerepére az európai jólét kiépítésében, az 
ipari forradalmaktól kezdve a 21. század 
fejlett technológiáiig;

Or. fr

Módosítás 142
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Covid-19-járványt követő újjáépítési 
folyamat során bevetett európai eszközök 
oroszlánrészét az európai vasúti 
infrastruktúra szerkezeti és digitális – 5G, 
ERTMS – bővítésére és javítására kellene 
fordítani, egyrészt az infrastruktúraépítés 
révén történő rövid távú 
munkahelyteremtés, másrészt a hatékony 
és egységes európai vasúti hálózat 
alapjának letétele érdekében.

Or. de

Módosítás 143
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
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Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

Határozatra irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
hangsúlyozza a városi területeken az 
olyan városi vasút és tömegközlekedés 
fontosságát, amelyek az utazás első és 
utolsó mérföldjére vonatkozó fenntartható 
opciót, illetve az ingázók számára napi 
fenntartható közlekedési megoldást 
biztosít.

Or. en

Módosítás 144
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2. cikkben meghatározott célok 
eléréséhez szükséges intézkedések többek 
között az európai év célkitűzéseihez 
kapcsolódó következő uniós, nemzeti, 
regionális vagy helyi szintű tevékenységek:

(1) A 2. cikkben meghatározott célok 
eléréséhez szükséges intézkedéseknek az 
európai év célkitűzéseihez kapcsolódó 
valamennyi érdekelt felet be kell vonniuk, 
beleértve a szakszervezeti képviselőket és a 
civil társadalmat, valamint többek között a 
következő uniós, nemzeti, regionális vagy 
helyi szintű tevékenységeket kell 
magukban foglalniuk:

Or. en

Módosítás 145
Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont
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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 embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is, valamint a 
vasútállomásaikat, amelyek a vasút éve 
által előnyben részesített helyek, amelyek 
társadalmi-kulturális, többféle 
szolgáltatást nyújtó, kereskedelmi és 
közigazgatási központi helyekként 
szolgálnak;

Or. fr

Módosítás 146
Izaskun Bilbao Barandica

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 
a tagállamok által vállalt kötelezettségek 
betartásának megkövetelésére, párbeszéd 
előmozdítására, a tudatosság növelésére és 
a polgárok, a vállalkozások, klaszterek, 
egyetemek, technológiai központok 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;

Or. es
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Módosítás 147
Isabel García Muñoz

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 embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett országos, regionális és helyi 
eseményeket is;

Or. es

Módosítás 148
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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, egy pozitív kép 
kialakítására, 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;

Or. en

Módosítás 149
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Marco Campomenosi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az utasok jogainak megerősítése és 
tudatosságuk növelése annak érdekében, 
hogy a vasút vonzóbb választás legyen a 
napi utazásokhoz, valamint a távolsági és 
határokon átnyúló utazáshoz is.

Or. en

Módosítás 150
Marco Campomenosi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) egyetemes hozzáférés előmozdítása 
az általános érdekű szolgáltatásokról 
szóló 26. jegyzőkönyvben és az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatásokra való 
utalásaiban meghatározottak szerint, 
megfelelő hozzáférés biztosítása minden 
felhasználó számára az egész területen 
(„területi hozzáférhetőség”), valamint a 
hozzáférés valamennyi feltételének 
számba vétele (várakozási idő, hozzáférési 
pontok sűrűsége, infrastruktúra stb.);

Or. en

Módosítás 151
Marco Campomenosi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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ac) a technológiai innováció 
elősegítése és ösztönzése a digitális 
multimodális jegyek végrehajtása terén a 
vasúti vállalatok támogatása érdekében, a 
különböző közlekedési módok közötti 
verseny javítása, ugyanakkor egy 
együttműködő megközelítés elősegítése.

Or. en

Módosítás 152
Dominique Riquet

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) tájékoztató, ismeretterjesztő és 
figyelemfelkeltő kampányok, valamint 
kiállítások és bemutató és tájékoztató 
vonatok, amelyek előmozdítják az utasok, 
a fogyasztók és a vállalkozások 
magatartásának megváltoztatását, és 
ösztönzik a lakosság aktív hozzájárulását a 
fenntarthatóbb közlekedéssel kapcsolatos 
célkitűzések eléréséhez;

Or. fr

Módosítás 153
Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vasútban rejlő komoly kutatási és 
innovációs lehetőségek kiemelése, többek 
között a hidrogént hasznosító vonatok, az 
autonóm vonatok, a gördülőállomány 
teljesítményének növelése és az 
infrastruktúra tartóssága terén;
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Or. fr

Módosítás 154
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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, a szakszervezetek és az 
iskolák között a vasút és a 
tömegközlekedés használatának 
előmozdítása és a magatartásbeli 
változások minden szinten történő 
megvalósítása terén szerzett tapasztalatok 
és bevált gyakorlatok megosztása;

Or. en

Módosítás 155
Clare Daly, Mick Wallace, Leila Chaibi, Anne-Sophie Pelletier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vasútra mint az előnyben 
részesített, környezetbarát és intermodális 
utazási lehetőségre vonatkozó 
figyelemfelkeltés előmozdítása és 
elősegítése, amely kényelmesen lehetővé 
teszi a fenntartható közlekedési módokkal, 
például a kerékpározással való 
összekötést;

Or. en
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Módosítás 156
Marco Campomenosi

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; valamint

Or. en

Módosítás 157
Andrey Novakov, Barbara Thaler

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 az árufuvarozás szén-dioxid-
mentesítéséhez és az intelligens és 
fenntartható mobilitás fejlődéséhez;

Or. en

Módosítás 158
Barbara Thaler

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) tanulmány készítése a Covid-19 
következtében alkalmazott, vasútépítő 
vállalatoknak nyújtott különféle állami 
segélyek felülvizsgálatáról, a különféle 
piaci résztvevők közötti esetleges 
piactorzulások kiszűrése érdekében;

Or. de

Módosítás 159
Barbara Thaler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) tanulmány készítése valamennyi 
uniós vasútépítő vállalat bevonásával, 
amelyben meghatározásra kerül a szabad 
és átlátható verseny előtt álló 10 
legjelentősebb akadály a vasút évében, 
amelyekkel azt követően 2022 végéig az 
Európai Bizottság foglalkozik.

Or. de

Módosítás 160
Dorien Rookmaker

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egy csúcstalálkozó szervezése az 
Európai Bizottság és a Tanács 
részvételével az összes jelentős uniós város 
közötti nagy sebességű vasúti kapcsolatok 
összevont tervéről és előrelátható 
megvalósításáról való döntés érdekében.

Or. nl
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Módosítás 161
Mario Furore, Laura Ferrara

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) egy, a túl kevéssé használt és/vagy 
elhanyagolt vasútvonalakról szóló 
tanulmány előmozdítása azok 
korszerűsítésének és helyreállításának 
mérlegelése céljából;

Or. it

Módosítás 162
Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az eseményeket és partnerségeket 
tartalmazó mellékletben meghatározott 
tevékenységek, partnerségek és események 
megvalósítása.

Or. fr

Módosítás 163
Dominique Riquet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság létrehozott egy vasúti 
összeköttetési mutatót, melynek célja a 
kínálat konzisztenciájának, minőségének 
és változatosságának, valamint az 
egységes európai vasúti térségen belüli 
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intermodális lehetőségeknek az 
azonosítása, azzal a céllal, hogy 
beazonosíthatóak legyenek azok a 
területek, ahol a vasúti infrastruktúrába 
való beruházás különösen szükséges. A 
Bizottság legkésőbb 2022 márciusáig 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot a terveiről.

Or. fr

Módosítás 164
Johan Danielsson, Jörgen Warborn, Alviina Alametsä

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottságnak támogatnia kell a 
vasutak fejlesztését mint az Unió 
mobilitási politikájának fenntartható 
részét az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 
befejezésére irányuló erőfeszítések 
megújítása által, mind a vasúti jármű 
fedélzetét, mind az infrastruktúrát 
illetően, illetve a zajcsökkentés céljából, a 
belső piac működésének biztosításával, 
valamint a magas szintű biztonság 
fenntartásával vagy javításával 
párhuzamosan;

Or. en

Módosítás 165
Anna Deparnay-Grunenberg

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a legjobb gyakorlatok példáinak 
összegyűjtése a vasúti személy- és 
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áruszállítás elősegítése érdekében, 
különös hangsúlyt helyezve a hálózatok 
optimalizálására, az integrált 
menetrendrendszeren belüli 
szolgáltatásokra, a regionális 
infrastruktúra kiterjesztésére és az 
áruszállítás fő folyosóktól való 
eltávolodásának elősegítésére;

Or. en

Módosítás 166
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) ösztönzi és előmozdítja azokat a 
köz- és magánszektorbeli 
kezdeményezéseket, amelyek célja, hogy 
elősegítsék az üzleti modellek és a vasúti 
közlekedés javítását;

Or. en

Módosítás 167
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) a jegykezelő rendszerek és a 
fuvarozásra vonatkozó szabályozás 
egyszerűsítésére irányuló 
kezdeményezések;

Or. en
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Módosítás 168
Anna Deparnay-Grunenberg

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) a jegykezelő rendszerek 
egyszerűsítésére és összehangolására 
irányuló kezdeményezések;

Or. en

Módosítás 169
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) a vasúti szakmák vonzerejének 
elősegítése, valamint ugyanazon a helyen 
az egyenlő bérek, a munka és a magánélet 
összeegyeztetésének, a szakmai 
előmenetel, a visszaélések elleni védelem 
és a szolgáltatások tisztességes 
feltételeinek elősegítése;

Or. en

Módosítás 170
Anna Deparnay-Grunenberg

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) a szárnyvonalak megerősítésére 
irányuló kezdeményezések a végponttól 
végpontig terjedő mobilitás javítása 
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érdekében;

Or. en

Módosítás 171
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) együttműködés az európai vasúti 
múzeumokkal és meglévő kulturális 
eseményekkel, például filmfesztiválokkal 
és művészeti kiállításokkal;

Or. en

Módosítás 172
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Josianne Cutajar, Maria Grapini, 
Johan Danielsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) kampányok a polgárok és utasok 
bizalmának helyreállítására, hogy ismét 
igénybe vegyék a vasúti személyszállítási 
közszolgáltatást;

Or. en

Módosítás 173
Isabel García Muñoz

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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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 és regionális szinten – az (1) 
bekezdésben említett tevékenységek 
népszerűsítésével összefüggésben 
hivatkozhatnak az európai évre és 
felhasználhatják annak vizuális identitását.

Or. es

Módosítás 174
Carles Puigdemont i Casamajó

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Unió valamennyi nyelve – 
beleértve azokat, amelyek a tagállamok 
régióiban hivatalosak, viszont nem az 
Unió hivatalos nyelvei – használható e 
döntés 2. cikkében található célkitűzések, 
valamint 3. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott intézkedések elősegítésére.

Or. en

Módosítás 175
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását. A régiók 
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együttműködhetnek a részvétel 
szervezésében nemzeti szinten. A nemzeti 
koordinátorok számba vehetik tagállamuk 
régióit.

Or. en

Módosítás 176
Tomasz Piotr Poręba

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 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását, ugyanakkor 
számba kell venniük a regionális 
hatóságok szerepét és pozícióját az egyes 
uniós országokban a vasúti szolgáltatások 
elősegítése terén.

Or. pl

Indokolás

A tagállamokban a vasút európai évének hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a 
regionális hatóságokat be kell vonni ebbe a projektbe, és a vasutakat nem csak központi 
szinten, hanem – különösen – regionális szinten is elő kell segíteni.

Módosítás 177
Izaskun Bilbao Barandica

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok – a politikai szerkezet és a 
hatáskörmegoszlás figyelembevétele 
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mellett – kijelölik a megfelelő 
koordinátorokat.

Or. es

Módosítás 178
Izaskun Bilbao Barandica

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

Or. es

Módosítás 179
Marian-Jean Marinescu

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

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, uniós ügynökségek és 
kezdeményezések közötti szinergiák – 
többek között egyéb közlekedési módokkal, 
például a légi közlekedéssel és 
infrastruktúráival (repülőterek) való 
interoperabilitás – teremtése céljából 
transzverzális megközelítést alkalmaz.
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Or. en

Módosítás 180
Brice Hortefeux

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 képviselőit. Ügyel rá, hogy ez a 
részvétel a lehető legkiegyensúlyozottabb 
legyen, bevonva a vasúti közlekedés ún. 
történelmi szereplőit, de az újonnan 
belépőket is. Bevonja emellett a meglévő 
transznacionális hálózatokat és az érintett 
nem kormányzati szervezeteket, az ifjúsági 
szervezeteket és közösségeket, valamint a 
fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyeket képviselő 
szervezeteket, hogy segítsék a Bizottságot 
az európai év uniós szintű végrehajtásában.

Or. fr

Módosítás 181
Izaskun Bilbao Barandica

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 és az érintett nem kormányzati 
szervezetek, klaszterek, egyetemek és 
technológiai központok, valamint ifjúsági 
szervezetek és közösségek – képviselőit, 
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hogy segítsék a Bizottságot az európai év 
uniós szintű végrehajtásában.

Or. es

Módosítás 182
Carles Puigdemont i Casamajó

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 
Unió különböző városaiban 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.

Or. en

Módosítás 183
Barbara Thaler

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 
valamennyi vasútépítő vállalat és 
infrastruktúrakezelő képviselőjét, az 
érdekelt feleket és a vasúti közlekedés 
területén tevékeny szervezetek vagy 
testületek képviselőit, hogy segítsék a 
Bizottságot az európai év uniós szintű 
végrehajtásában.

Or. de
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Módosítás 184
Ismail Ertug, Andris Ameriks, Isabel García Muñoz, István Ujhelyi, Vera Tax, Sara 
Cerdas, Marianne Vind, Inma Rodríguez-Piñero, Maria Grapini, Johan Danielsson

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, a szociális partnereket 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.

Or. en

Módosítás 185
Anna Deparnay-Grunenberg, Dominique Riquet, Tomasz Piotr Poręba, Ismail Ertug

Határozatra irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Költségvetés

Az e határozat végrehajtására 
rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg a 
2020. január 1. és 2022. december 31. 
közötti időszakra 16 millió EUR. Az éves 
előirányzatokat a többéves pénzügyi keret 
erejéig az Európai Parlament és a Tanács 
hagyja jóvá.

Or. en
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Módosítás 186
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

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; az 
átfogó értékelésnek figyelembe kell vennie 
a vasúti szolgáltatások verseny előtti 
megnyitásának következményeit – mind 
gazdasági értelemben, mind a biztonság 
szintjén –, a kilométerenkénti működési 
költségeket, a jegyárak növekedését és a 
másodlagos vonalak elhagyását, ami 
bizonyos régiókban arra kényszeríti a 
felhasználókat, hogy a gépjárművüket 
használják.

Or. fr

Indokolás

Az átfogó értékelésnek lehetővé kell tennie a vasúti közlekedési piac fejlődésére vonatkozó 
pontos gazdasági adatainak biztosítását; ezen a piacon mélyreható változások várhatók az 
ágazat liberalizációja és a verseny előtti megnyitás tekintetében: ennek hatása lesz a 
felhasználókra is.

Módosítás 187
Brice Hortefeux

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 

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

Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről. Ez 
az értékelés figyelembe veszi a Covid19-
válság okozta esetleges időszakos 
nehézségeket is.

Or. fr

Módosítás 188
Dominique Riquet

Határozatra irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Az eseményeket és partnerségeket 

tartalmazó melléklet (új)
A partnerségek sokféle, a vasút európai 
évét konkretizáló tevékenységet 
támogatnak az állampolgárokat célzó 
események révén. Ez a melléklet a vasút 
éve során minimálisan megvalósítandó 
események listáját tartalmazza, amelyeket 
hatáskörük szerint különböző 
partnerségek támogatnak. A lista nem 
kimerítő jellegű.
Az európai év során a következő 
partnerségeket, eseményeket vagy 
tevékenységeket kell megszervezni:
– a filmfesztiválokkal való partnerségek 
Európa-szerte annak érdekében, hogy a 
filmművészeti alkotásokban kiemeljék a 
vasút erős összekötő szerepét;
– az Európai Unió Vasúti Ügynökségével 
kialakított partnerség, melynek célja, hogy 
kiemelje
• az ágazat európai teljesítményét;
• az ágazat szereplőinek, nevezetesen a 
vasutasoknak a szaktudását;
• a vasútnak a biztonság és 
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környezetvédelem szempontjából 
megnyilvánuló előnyeit;
• a középiskolások, egyetemisták és 
szakmunkástanulók végső 
karrierlehetőségeit;
– a vasúti múzeumok mobilizációja az 
európai év üzenetének továbbítása 
érdekében;
– mobil vonatkiállítások az Unió területén 
az európai év üzenetei vonzerejének és 
pedagógiájának hangsúlyozása 
érdekében;
– „Interrail” jegyek rendelkezésre 
bocsátása a fiatalok számára, többek 
között az Erasmus vagy nyereményjátékok 
keretében az európai év elérhetőségének 
kiterjesztése érdekében;
– az állomásokban, mint művészeti 
helyszínekben, városi találkozóhelyekben 
és gazdasági, kulturális és polgári 
csomópontokban rejlő lehetőségek 
kiaknázása.
(Ez nem a 8a. cikk (új) módosítása. Ez egy 
új melléklet.)

Or. fr

Indokolás

Ez nem a 8a. cikk (új) módosítása. Ez egy új melléklet.


