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Módosítás 1
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. elvárja, hogy a regionális 
környezetvédelmi stratégiák megfeleljenek 
a zöld megállapodás logikájának, 
beleértve a károkozás elkerülésének elvét, 
és kifejezetten a fenntartható fejlesztési 
célok elérésének támogatására legyenek 
tervezve, valamint a Párizsi 
Megállapodással és az EU 
klímasemlegességi céljaival teljes 
mértékben összhangban álljanak; 
fontosnak tartja annak biztosítását, hogy 
a kohéziós alapokból elegendő részt 
különítsenek el az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem és a biológiai sokféleség 
megőrzése céljából, és azt regionális és 
helyi szinten megfelelő módon használják 
fel;

Or. en

Módosítás 2
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat és a 
klímasemleges célokat kell a támogatási 
döntések középpontjába állítani, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
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tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó méltányos átállásra;

Or. en

Módosítás 3
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre; úgy 
véli, hogy az új kohéziós politika 
lehetőséget biztosít a tagállamoknak, a 
régióknak és az önkormányzatoknak arra, 
hogy, ahol lehetséges, energetikai 
önellátást célzó projekteket hozzanak 
létre, energetikai ellenálló képességük 
növelése és az energiaforrások 
diverzifikálása érdekében, megfelelve a 
zöld megállapodásnak és az Unió 
klímasemlegesség elérésére irányuló 
célkitűzésének;

Or. en

Módosítás 4
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
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1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre; 
megállapítja, hogy különös figyelmet kell 
fordítani a kohézióval kapcsolatos 
szükségletekre és kihívásokra, melyekkel a 
periférikus, vidékies és legkülső régiók, 
valamint a szigetek, ritkán lakott területek 
és más földrajzilag hátrányos helyzetű 
területek néznek szembe;

Or. en

Módosítás 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
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vonatkozó enyhítő intézkedésekre; vonatkozó enyhítő intézkedésekre; ezek az 
intézkedések előirányozhatnák a földgáz 
használatát a megújuló energiaforrások 
tartalékaként;

Or. en

Módosítás 6
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikának folytatnia kell a 
beruházásokat mindegyik, a három 
meglévő kategóriába – a kevésbé fejlett 
régiók, az átmeneti régiók és a fejlettebb 
régiók – tartozó régióban, és hogy a 
környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

Or. en

Módosítás 7
Maria Grapini

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak továbbra is a 
három meglévő kategóriára – a kevésbé 
fejlett régiókra, az átmeneti régiókra és a 
fejlettebb régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai beruházásoknak főként a három 
meglévő kategóriára – a kevésbé fejlett 
régiókra, az átmeneti régiókra és a 
határokon átnyúló régiókra – kell 
összpontosítaniuk, és hogy a 
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környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

környezetvédelmi stratégiákat a fent 
említett három kategóriával összhangban 
hozzá kell igazítani és be kell építeni a 
megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású 
gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó enyhítő intézkedésekre;

Or. ro

Módosítás 8
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. ragaszkodik ahhoz, hogy a 
regionális és helyi hatóságoknak minden 
szakaszban kulcsszerepet kell játszaniuk: 
tervezés, előkészítés és végrehajtás; 
határozottan támogatja a „partnerségi 
elvet”, valamint azt, hogy nem 
kormányzati szervezetek, más érdekelt 
felek, valamint regionális és helyi 
hatóságok is kerüljenek bevonásra a 
konzultációs folyamatba; ösztönzi a helyi 
és regionális önkormányzatok számára a 
közvetlenebb uniós finanszírozás 
biztosítását a hatékonyság javítása, a 
következetesség biztosítása és az 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a 
rendelkezésre álló pénzeszközökkel 
kapcsolatos átláthatóság és proaktív 
kommunikáció szintén fontos követelmény 
a leghatékonyabb felhasználás biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 9
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal
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Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a kohéziós politika keretében 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) és a Kohéziós Alap volt a fő 
finanszírozási forrás a közlekedési 
intervencióhoz, és a 2014-2020-as 
finanszírozási időszakban erre több mint 
70 milliárd eurót különítettek el, és mivel 
a kohéziós politika irányítása az EU és a 
tagállamok között megosztott, ami 
decentralizáltabbá teszi ezt a folyamatot;

Or. en

Módosítás 10
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a 
legnagyobb jövedelmi egyenlőtlenségeket 
a leggazdagabb régiókban állapították 
meg, hangsúlyozza, hogy azok a régiók, 
ahol társadalmi nehézségek a 
közlekedéshez és a közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés terén összpontosulnak, a 
kohéziós politikában a legnagyobb 
figyelmet kell, hogy kapják, akármilyen 
jövedelmi szinttel is rendelkezik régiójuk;

Or. fr

Módosítás 11
Sara Cerdas

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza a kohéziós alapok 
hatékony felhasználásának 
szükségességét a legkülső régiókban, 
távoli fekvésük és területi 
szétszóródottságuk miatt; javasolja olyan 
politikák elfogadását és végrehajtását, 
amelyek célja e területek kontinentális 
Európával való rossz összeköttetésének 
javítása;

Or. pt

Módosítás 12
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. mivel a szállítás üvegházhatású 
gázkibocsátása az EU globális 
kibocsátásának 27%-át teszi ki, és ez az 
egyetlen olyan kibocsátási forma, amely 
még mindig növekszik, valamint e 
tekintetben a szállításnak hozzá kell 
járulnia a klímasemlegesség 2050-ig 
történő eléréséhez.

Or. en

Módosítás 13
Rovana Plumb, Vera Tax

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
ágazat valamennyi gazdasági és 
társadalmi csoport számára megkönnyíti a 
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piacokhoz, a munkahelyekhez, az 
egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz 
való hozzáférést, mindezt széles földrajzi 
lefedettséggel;

Or. en

Módosítás 14
Elsi Katainen, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. mivel az úgynevezett kohéziós 
keretből – a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbe (CEF) 
történő átcsoportosítás – támogatott 
közlekedési projektek, a következő, 2021-
2027-es többéves pénzügyi keret során az 
éghajlatra gyakorolt hatást elemző 
vizsgálaton esnek át, és a CEF teljes 
pénzügyi keretének 60%-ával kell 
hozzájárulniuk az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzésekhez;

Or. en

Módosítás 15
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. mivel a kohéziós politikában a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésének szerepe az utóbbi időben 
megnövekedett; mivel a közúti projektek 
nagyrészét támogató alapok az éghajlati 
szempontok szerinti nyomon követés terén 
alacsonyabb teljesítményt értek el, 
mindazonáltal a közutak 
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nélkülözhetetlenek a minőségi 
közúthálózat kiépítésének terén lemaradó 
régiók összeköttetésének javításához; 
mivel a legutóbbi, 2014-2020-es pénzügyi 
időszakban a közlekedéssel kapcsolatosan 
elkülönített teljes kohéziós politikai 
támogatás 25%-a járult hozzá az éghajlat-
politikai intézkedésekhez, a közutakkal 
kapcsolatos projektek nagy száma 
ellenére;

Or. en

Módosítás 16
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. hangsúlyozza a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat szerepét a zöldebb 
és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállásban; kéri, hogy 
ezeket az ágazatokat határozottan építsék 
be a regionális éghajlatvédelmi 
stratégiákba és ütemtervekbe;

Or. en

Módosítás 17
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1e. kiemeli a fenntarthatóbb és 
intelligensebb mobilitás elérésére törekvő 
régiók és települések beruházási igényeit; 
e tekintetben hangsúlyozza az uniós 
programok – például az ERFA, a 
Kohéziós Alap, a LIFE, a Horizont és a 
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Méltányos Átállást Támogató Alap – 
finanszírozási lehetőségeit;

Or. en

Módosítás 18
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1f. rámutat arra, hogy a 
környezetvédelmi szempontok 
érvényesítése a központilag kezelt 
alapoknál általában egyértelműbben kerül 
meghatározásra, míg a kohéziós politikai 
keretben, a megosztott irányítás alatt álló 
alapok esetében, különösen nem 
nagyprojektek során, a pályázati 
felhívásokban, a projektek értékelése, 
kiválasztása vagy ellenőrzése során 
meghatározott környezeti szempontok 
figyelembevétele nagyrészt az egyes 
tagállamok irányító hatóságainak 
mérlegelési jogkörébe tartozik; felhívja a 
tagállamokat ezért annak biztosítására, 
hogy az irányító hatóságok támogassák és 
ösztönözzék a környezeti szempontoknak a 
projektekbe való beépítését a 
programozási szakaszon túl is, például 
iránymutatások kiadásával vagy a 
pályázóknak szóló tájékoztató 
tevékenységek szervezésével;

Or. en

Módosítás 19
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 g bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1g. hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
beruházásokban a környezeti szempontok 
érvényesítésének biztosítására van 
szükség, amely a programozásnak és a 
projekt végrehajtási szakaszának 
összehangolásával biztosítható;

Or. en

Módosítás 20
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1h. úgy véli, hogy a közlekedési 
projektekben, a környezetvédelmi 
szempontok érvényesítésének további 
biztosítása érdekében a kohéziós politikai 
finanszírozásnak meg kell erősítenie a 
közlekedési-, az energia- és a digitális 
ágazatok közötti integrációt, a lehetséges 
szinergiák kiaknázása és maximalizálása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 21
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikai alapoknak a közös uniós politikai 
célkitűzéseket és a megcélzott régiók 
szükségleteit kell kielégíteniük, és ezért a 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 
kutatás és az innováció, a növekedés és a 
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versenyképesség fokozásához, a 
fenntartható mobilitás és konnektivitás 
előmozdításához, valamint a 
polgárok/közösségek jólétéhez;

Or. en

Módosítás 22
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat; úgy véli, 
hogy az európai régiók földrajzilag 
nagyon különbözőek, ezért annak 
érdekében, hogy versenyképesebbé 
váljanak a jövőben, környezetbarát és 
tiszta megoldásokon alapuló testreszabott 
megoldásokra lehet szükségük közlekedési 
és infrastrukturális rendszereik 
fejlesztéséhez;

Or. en

Módosítás 23
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
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javítaniuk kell életszínvonalukat; javítaniuk kell életszínvonalukat; a 
kohéziós alapokat olyan projektekhez kell 
felhasználni, amelyek gazdasági, 
társadalmi és környezeti szempontból 
hozzáadott értéket hoznak létre a régiók 
számára;

Or. pt

Módosítás 24
Andor Deli

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat, így 
biztosítva a területi, társadalmi és 
gazdasági kohéziót az EU régiói között;

Or. en

Módosítás 25
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, 
különösen a digitális és gazdasági átállás 
időben történő elősegítését célozva, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;
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Or. en

Módosítás 26
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat, mivel 
ezen alapoknak a fő küldetése a kohézió 
biztosítása;

Or. en

Módosítás 27
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, 
fokozniuk kell a társadalmi-gazdasági 
növekedést és a munkahelyteremtést, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

Or. en

Módosítás 28
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott 
régiók szükségleteit kell kielégíteniük, és 
hozzá kell járulniuk az ott élő 
polgárok/közösségek jólétéhez, valamint 
javítaniuk kell életszínvonalukat;

2. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
alapoknak mindenekelőtt a megcélzott és a 
legszegényebb régiók szükségleteit kell 
kielégíteniük, és hozzá kell járulniuk az ott 
élő polgárok/közösségek jólétéhez, 
javítaniuk kell életszínvonalukat, valamint 
ösztönözniük kell a helyi gazdaságokat;

Or. en

Módosítás 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. elismeri, hogy a kohéziós alapok 
fontos szerepet játszanak a kohéziós 
politika elveinek megvalósításában, és a 
legkevésbé lakott, legkülső és hegyvidéki 
régiók fellendítésének eszközeként 
szolgálnak; hangsúlyozza, hogy a 
kohéziós politikának különösen azokra a 
régiókra kell összpontosítania, ahol a 
különböző infrastruktúrák fejletlenek és 
nincs elegendő befektetés ezen a területen, 
különös tekintettel a gáz-infrastruktúrára, 
amely lehetővé teszi a régiók 
zökkenőmentes energetikai átállását;

Or. en

Módosítás 30
Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. a kohéziós politikának a 2020 
utáni időszakban is az európai fellépés 
egyik fő eszközének kell maradnia, 
különösen a tartós regionális 
egyenlőtlenségek csökkentésével küzdő 
legkülső régiók tekintetében; az ezekben a 
régiókban történő európai beruházások 
nem csupán a felzárkóztatás-politikát, 
vagy a hátrányok kompenzálását 
szolgálják, hanem az egész Európai Unió 
számára is előnyökkel járnak;

Or. pt

Módosítás 31
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a kohéziós politika 
szerepét a közlekedési ágazat előtt álló fő 
kihívások támogatásában az Unióban, 
ideértve a jól működő egységes európai 
közlekedési térséget, ami összeköti 
Európát a modern, multimodális és 
biztonságos közlekedési infrastruktúra-
hálózatokkal, valamint az alacsony 
kibocsátású mobilitásra való átállást;

Or. en

Módosítás 32
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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2a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politika keretében létrehozott 
infrastruktúrának támogatnia kell a 
határon átnyúló, hiányzó vasúti 
összeköttetések és az EuroVelo 
kerékpárút-hálózat további elágazásainak 
kiépítését, ezáltal járulva hozzá a vidéki és 
a szomszédos régiók európai 
integrációjához és dinamizálásához;

Or. en

Módosítás 33
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

3. úgy véli, hogy a Covid19-
világjárvány gazdasági, társadalmi és 
foglalkoztatási hatásainak tükrében – 
különösen a leginkább érintett 
ágazatokban, így a közlekedésben és az 
idegenforgalomban – a kohéziós 
politikának támogatnia kell ezen ágazatok 
fenntartható helyreállítását;

Or. en

Módosítás 34
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének nem szabad egyedül 
az egy főre jutó GDP-n vagy az oktatás 
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alapulnia, és hogy az új kritériumokat 
egyedül az oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre és az 
átállásra kell korlátozni, különös 
tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

alacsony szintjén vagy akár a 
munkanélküliségen alapulnia, amelyek 
magától értetődően továbbra is jelentős 
kritériumok, kiváltképp a foglalkoztatás 
gazdasági és társadalmi hatásainak 
tükrében a Covid19-világjárvány 
foglalkoztatási hatásainak tükrében; az 
elosztásnak azonban figyelembe kell 
vennie a terület jellegét is, és különösen 
az árvizek és a meteorológiai jelenségek 
kockázatával összekapcsolódó kérdéseket, 
amelyek ismétlődő módon súlyos emberi 
és anyagi károkat okoznak;

Or. fr

Módosítás 35
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, különös tekintettel az alacsony 
jövedelmű és oktatási szintű területekre, 
és hogy az új kritériumokat az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre, az átállásra, és zöld 
munkahelyek létrehozása révén a 
munkanélküliség elleni küzdelemre kell 
korlátozni, kiváltképp a Covid19-
világjárvány gazdasági, társadalmi és 
foglalkoztatási hatásainak tükrében;

Or. en

Módosítás 36
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumoknak 
főként az oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell tekintettel 
lenniük, különösen a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében; hangsúlyozza, hogy a 
régióknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy az éghajlatváltozás mérséklését és az 
ahhoz való alkalmazkodást valamennyi, a 
közlekedéssel és az infrastruktúrával 
kapcsolatos politikába beépítsék, ami 
többek között az erdészeti, tengerészeti és 
egyéb társadalmi-gazdasági és 
környezetvédelmi politikákra is hatással 
lehet;

Or. en

Módosítás 37
Maria Grapini

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n és 
jövedelmen kell alapulnia, és hogy a 
szegénységi mutatóknak és az új 
kritériumoknak figyelembe kell venniük 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedéseket és átállást, különös 
tekintettel a munkanélküliségre, kiváltképp 
a Covid19-világjárvány gazdasági, 
társadalmi és foglalkoztatási hatásainak 
tükrében;
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Or. ro

Módosítás 38
Rovana Plumb, Vera Tax

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 
gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében; hangsúlyozza, hogy 
társadalmi szempontból kulcsfontosságú a 
közlekedés megfizethetősége, 
megbízhatósága, és hozzáférhetősége 
mindenki számára;

Or. en

Módosítás 39
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat 
egyedül az oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 

3. emlékeztet arra, hogy az alapok 
elosztási módszerének továbbra is 
nagyrészt az egy főre jutó GDP-n kell 
alapulnia, és hogy az új kritériumokat az 
oktatás alacsony szintjére, az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
fellépésekre és az átállásra kell korlátozni, 
különös tekintettel a munkanélküliségre, 
kiváltképp a Covid19-világjárvány 



AM\1212638HU.docx 23/48 PE657.259v01-00

HU

gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

gazdasági, társadalmi és foglalkoztatási 
hatásainak tükrében;

Or. fr

Módosítás 40
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a természetes 
környezet visszaállítását és az egészséges 
környezet javítását célzó politikák 
egyértelműen kéz a kézben járnak; úgy 
véli, hogy a városi zöld infrastruktúrát 
alkotó városi tereknek megvannak a 
maguk sajátosságai és tulajdonságai, 
olyan szempontok függvényében, mint a 
földrajzi elhelyezkedés, morfológia vagy 
látkép, és mindegyikük alapvető ökológiai 
szolgáltatásokat és értékeket biztosít a 
város számára, mint például a társadalmi 
értékek, amelyek közvetlenül 
befolyásolják jólétünket, egészségünket, 
kultúránkat és a társadalmi kapcsolatok 
létrehozásának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 41
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. úgy véli, hogy a források elosztását 
erős környezetvédelmi feltételekhez kell 
társítani, különösen a fosszilis 
tüzelőanyagok közvetlen vagy közvetett 
támogatásának kizárásával, valamint az 
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ezek és más, üvegházhatású kibocsátást 
okozó források felszámolásának és a 
megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosítás felé történő átállásának 
ösztönzésével;

Or. en

Módosítás 42
Benoît Lutgen

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy meg kell 
vizsgálni az infrastruktúrákat, hogy 
javítsák az éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességüket, és csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az 
infrastruktúrák élettartama alatt; 
megjegyzi, hogy a közlekedési 
infrastruktúra pozitívan befolyásolhatja a 
határokon átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést; 
emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol az 
infrastruktúra fejlesztése nagyobb 
előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy meg kell 
vizsgálni az infrastruktúrákat, nevezetesen 
a turisztikai és közlekedési 
infrastruktúrákat, hogy javítsák az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességüket, és csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az 
infrastruktúrák élettartama alatt; 
megjegyzi, hogy a közlekedési 
infrastruktúra pozitívan befolyásolhatja a 
határokon átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést; 
emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol az 
infrastruktúra, nevezetesen a digitális és a 
konnektivitással kapcsolatos 
infrastruktúrák fejlesztése nagyobb 
előnyökkel járhat a vidéki térségekben, 
hogy a tömegközlekedéstől távol eső 
térségekben fenntartható legyen a 
turizmus, a foglalkoztatáshoz, a 
távmunkához és a több módozatú 
közlekedéshez való hozzáférés ;

Or. fr

Módosítás 43
Carles Puigdemont i Casamajó
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Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat; úgy 
véli, hogy a régióknak minden eszközzel 
rendelkezniük kell ahhoz, hogy a 
közlekedés és az infrastruktúra területén 
megosszák egymással a bevált 
gyakorlatokat, a nyomon követések 
eredményeit és a levont tanulságokat, 
mivel az egyik európai régió innovációja 
hasznos lehet más régiók számára is;

Or. en

Módosítás 44
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
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közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; hangsúlyozza, hogy a 
zöldebb közlekedési módok – például a 
vasút – használatára való átállást 
elősegítő infrastruktúrákat elsődlegesként 
kell kezelni, és azoknak a beruházások 
nagy részét kell kitenniük; emlékeztet 
arra, hogy a cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

Or. en

Módosítás 45
Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést, leginkább a legkülső 
régiók és szigetek esetében; emlékeztet 
arra, hogy a cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb környezetvédelmi, 
gazdasági és társadalmi előnyökkel járhat;

Or. pt

Módosítás 46
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
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Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést, különös tekintettel a 
periférikus, vidékies, elszigetelt és 
legkülsőbb régiókra; emlékeztet arra, hogy 
a cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

Or. en

Módosítás 47
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy meg kell 
vizsgálni az infrastruktúrákat, hogy 
javítsák az éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességüket, és csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az 
infrastruktúrák élettartama alatt; 
megjegyzi, hogy a közlekedési 
infrastruktúra pozitívan befolyásolhatja a 
határokon átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést; 
emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol az 

4. hangsúlyozza, hogy a terület 
biztonságossá tétele elsőbbséget kell, hogy 
élvezzen, és hogy meg kell vizsgálni az 
infrastruktúrákat, hogy javítsák az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képességüket, és csökkentsék az 
üvegházhatású gázok kibocsátását az 
infrastruktúrák élettartama alatt; 
megjegyzi, hogy a közlekedési 
infrastruktúra pozitívan befolyásolhatja a 
határokon átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést; 
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infrastruktúra fejlesztése nagyobb 
előnyökkel járhat;

emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol az 
infrastruktúra fejlesztése nagyobb 
előnyökkel járhat;

Or. fr

Módosítás 48
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi előnyökkel járhat;

Or. en

Módosítás 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
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ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához, a 
levegő minőségének javításához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

Or. en

Módosítás 50
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
közlekedési infrastruktúra pozitívan 
befolyásolhatja a határokon átnyúló 
interakciókat, valamint a regionális, városi 
és helyi fejlődést; emlékeztet arra, hogy a 
cél azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az infrastruktúra 
fejlesztése nagyobb előnyökkel járhat;

4. hangsúlyozza, hogy az 
infrastruktúra éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének növelése hozzájárul 
annak éghajlatváltozással szembeni 
ellenálló képességének fokozásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez az infrastruktúra 
élettartama alatt; megjegyzi, hogy a 
fenntartható közlekedési infrastruktúra 
pozitívan befolyásolhatja a határokon 
átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést; 
emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol az 
infrastruktúra fejlesztése nagyobb 
előnyökkel járhat;

Or. en
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Módosítás 51
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-
T) politikája biztosítja a társadalmi-
gazdasági és területi kohéziót, valamint a 
hozzáférhetőséget az EU-ban és annak 
régióiban, beleértve a távoli, a legkülső, az 
elszigetelt, a periférikus, a hegyvidéki és a 
ritkán lakott területeket is, ezáltal 
ösztönözve a gazdasági növekedést és a 
munkahelyteremtést; hangsúlyozza, hogy 
a TEN-T teljes körű megvalósítása döntő 
fontosságú a fenntarthatóbb közlekedési 
módok, azaz a vasúti és belvízi közlekedés 
növekedésének, valamint az alternatív 
üzemanyagok, és azok feltöltő- és töltő-
infrastruktúrájának kiépítése 
szempontjából; megjegyzi, hogy a TEN-T 
teljes körű megvalósítása kulcsfontosságú 
az európai zöld megállapodás céljaival 
összhangban a fenntartható és intelligens 
mobilitás felé való átállás 
felgyorsításához;

Or. en

Módosítás 52
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy a kohéziós politika a 
városainkban és régióikban a 
fenntarthatóbb mobilitásra való átállást 
célzó regionális környezetvédelmi 
stratégiák végrehajtásának legfőbb 
szövetségese; úgy véli, hogy a teljes körű 
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támogathatóság és a kapcsolódó uniós 
alapokhoz való elsőbbségi hozzáférés 
érdekében a városi és a városközi 
mobilitás területén e stratégiáknak 
különösen a vasúti és a kerékpáros 
infrastruktúrát kell támogatniuk, 
beleértve a multimodalitás elősegítését is.

Or. en

Módosítás 53
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet a régiók között a 
közlekedéshez, nevezetesen a vasúti 
közlekedéshez való hozzáférés terén 
fennálló egyenlőtlenségekre; ezért kéri az 
elszigetelt vagy elhagyatott területek 
elszigeteltségének csökkentésére irányuló 
stratégia kialakítását;

Or. fr

Módosítás 54
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. megjegyzi azonban, hogy a jobb 
közlekedési rendszerekhez kedvezőtlen 
externáliák is kapcsolódnak, például 
közúti balesetek, károsanyag-kibocsátás, 
éghajlatváltozás és más környezeti és 
társadalmi hatások, amelyek jelentősek 
lehetnek;

Or. en
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Módosítás 55
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. ismételten hangsúlyozza, hogy a 
TEN-T politika felülvizsgálatának 
különös figyelmet kell fordítania a 
határokon átnyúló kapcsolatok és a 
hiányzó összeköttetések létrehozására, 
ami elősegíti a társadalmi-gazdasági és 
területi kohéziót az EU egész területén; 
hangsúlyozza, hogy a TEN-T politika 
felülvizsgálatának megoldást kell találnia 
a szűk keresztmetszetek felszámolására is, 
különösen a városi csomópontokban, és 
javítania kell a multimodalitást és az 
„utolsó szakasz” infrastruktúrát, ami 
jelentősen csökkenti a forgalmi 
torlódásokat, és javítja a közlekedési 
útvonalak hatékonyságát és 
fenntarthatóságát;

Or. en

Módosítás 56
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. üdvözli az Európai Számvevőszék 
2020/06 számú Fenntartható városi 
mobilitás az Európai Unióban1a című 
különjelentését; tudomásul veszi annak 
következtetéseit, miszerint az uniós 
városok nem mozdultak el megfelelő 
mértékben a fenntarthatóbb és 
környezetbarátabb közlekedési módok 
irányába, és hogy a fenntartható 
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mobilitásra szánt uniós forrásokat nem 
használták fel hatékonyan a célkitűzések 
teljesítésére;
_________________
1A Fenntartható városi mobilitás az 
Európai Unióban: érdemi javulás csak a 
tagállamok elkötelezett szerepvállalásával 
lehetséges (az Európai Számvevőszék 
2020/06 különjelentése) 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/SR20_06/SR_Sustainable_Urban
_Mobility_HU.pdf

Or. en

Módosítás 57
Rovana Plumb

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy használják ki a 
kohéziós politika nagyobb szerepét az 
éghajlatváltozás jelenlegi és jövőbeli 
hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló 
kockázatmegelőzési erőfeszítések 
ökoszisztéma-alapú megközelítések révén 
történő támogatásában, új infrastruktúra 
fejlesztésével vagy a meglévő 
infrastruktúra utólagos átalakításával, 
valamint regionális és helyi szinten a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség fejlesztésével;

Or. en

Módosítás 58
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy tekintettel a 
TEN-T politika és a társadalmi-gazdasági 
és területi kohézió közötti közvetlen 
kapcsolatra, valamint a klímasemlegesség 
felé történő átmenetre, a közlekedési 
infrastrukturális projektek hatékonyabb, 
fenntarthatóbb és megfelelő 
megvalósítása érdekében szükség van a 
civil társadalmi szervezetek és az érdekelt 
felek bevonására és a velük folytatott 
párbeszédre;

Or. en

Módosítás 59
Elsi Katainen, Izaskun Bilbao Barandica, Jan-Christoph Oetjen, Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, 
a városi fás területek, valamint a kertek és 
a telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális, fenntartható 
és intelligens mobilitásimegoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek fontosak mind a városi mind a 
vidéki környezetben, az éghajlatra 
gyakorolt hatás csökkentése és a 
regionális hozzáférhetőség biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak, azonban 
nem kizárólag, a városi környezetben, ahol 
az EU lakosságának mintegy 70 %-a él; 
hangsúlyozza, hogy a nagy- és 
kisvárosokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, rétek, valamint a 
kertek és a telkek egészségügyi előnyökkel 
bírnak, ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés; 
hangsúlyozza, hogy a vidéki területek 
környezetbarát infrastruktúrájába történő 
beruházások ugyanilyen fontosak, és nem 
szabad figyelmen kívül hagyni őket, 
különösen egyes területek rossz 
levegőminősége miatt.

Or. en

Módosítás 61
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés. A zöld 
infrastruktúra lehetőséget teremt a városi 
és vidéki területek összekapcsolására is, és 
vonzó helyet biztosít az élet és a munka 
számára. Továbbá a városok 
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földterületeinek zöld infrastruktúra célú 
újrahasznosítása költséghatékony és 
gazdaságilag életképes módja lehet annak, 
hogy fenntarthatóbbá, ellenállóbbá, 
környezetbarátabbá és egészségesebbé 
tegyék őket;

Or. en

Módosítás 62
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés; úgy véli, 
hogy a zöld infrastruktúra-megoldásokat 
a városokon kívüli környezetben is 
alkalmazni kell, innovatív technológiák és 
politikák révén, annak érdekében, hogy 
senki se maradjon le, hogy elkerüljük az 
ökoszisztéma szétaprózódását, és hogy 
összehangoljuk a régiók különböző 
területeit;

Or. en

Módosítás 63
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés; 
hangsúlyozza a kerékpáros infrastruktúra 
és más aktív városi mobilitás, valamint a 
megfizethető, környezetbarát csoportos 
közlekedés terén történő megfelelő 
beruházások fontosságát, a közegészség 
javítása és a torlódások csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 64
Rovana Plumb, Vera Tax

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
vízminőség és a hangszigetelés.

5. zöld infrastrukturális megoldások 
megvalósítására szólít fel, és megjegyzi, 
hogy ezek különösen fontosak a városi 
környezetben, ahol az EU lakosságának 
mintegy 70 %-a él; e tekintetben üdvözli, 
hogy számos városban egyre inkább 
törekednek arra, hogy a közlekedési 
szabályok és az útvonalak gyalogosok és a 
kerékpárosok számára kedvező átalakítása 
révén jelentősen csökkentsék a 
gépjárműforgalmat; hangsúlyozza, hogy a 
városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a 
városi fás területek, valamint a kertek és a 
telkek egészségügyi előnyökkel bírnak, 
ilyen például a tiszta levegő, a jobb 
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vízminőség és a hangszigetelés.

Or. en

Módosítás 65
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a Méltányos Átállást 
Támogató Alap fontosságát a 
klímasemlegességre történő tisztességes, 
inkluzív és társadalmilag elfogadható 
átállás biztosításához, oly módon, hogy 
senki sem marad le, és az 
energiaszegénység is megelőzhető; 
hangsúlyozza, hogy szükség van a 
közlekedési ágazat munkavállalóinak és 
álláskeresőinek továbbképzésének és 
átképzésének támogatására, különös 
tekintettel a sokféleség és a nemek közötti 
egyenlőség biztosítására; hangsúlyozza, 
hogy fenntartható beruházásokra van 
szükség a kkv-k, az intelligens és 
fenntartható mobilitás, valamint a 
környezetbarát közlekedési infrastruktúra 
területén;

Or. en

Módosítás 66
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megjegyzi, hogy a vidéki és a 
közepes népsűrűségű területek az EU 
területének 88%-át, lakosságának 55%-át 
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teszik ki, bruttó hozzáadott értékének 
43%-át, és munkahelyeinek 56%-át adják: 
hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztés tehát 
kulcsfontosságú a területi és társadalmi-
gazdasági kohézió szempontjából; kéri a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan 
holisztikus megközelítést alkalmazó 
vidékfejlesztési menetrendet, amely 
lehetővé teszi a vidéki közösségek 
számára, hogy foglalkozzanak többek 
között a klímasemlegességre történő 
átállással, beleértve a fenntarthatóbb és 
intelligensebb közlekedési módokra való 
áttérést;

Or. en

Módosítás 67
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja az Európai Bizottságot, 
hogy a hatékonyság javítása érdekében 
támogassa az európai városok 
lakásfelújítási ütemét és 
energiahatékonyság-fejlesztési 
programjait, figyelembe véve, hogy a 
városokban az energia harmada és fele 
közötti részét fordítják fűtésre. Tekintettel 
a városokban lévő régi lakó- és egyéb 
épületek mennyiségére, a felújítási 
ütemeknek a jelenlegi szint három-
ötszörösére kell emelkedniük, hogy 
közelebb kerüljünk a Párizsi 
Megállapodás szerinti 1,5 fokos 
forgatókönyvhöz;

Or. en

Módosítás 68
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Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a kohéziós 
politikának nagyobb szerepet kell 
betöltenie az éghajlatváltozás jelenlegi és 
jövőbeli hatásaihoz való alkalmazkodásra 
összpontosító kockázatmegelőzési 
intézkedések támogatásában, figyelembe 
véve többek között az új infrastruktúrák 
fejlesztésére vonatkozó ökoszisztéma-
alapú megközelítéseket és természetalapú 
megoldásokat; úgy véli, hogy a kohéziós 
politikának a meglévő infrastruktúrákat is 
át kell alakítania annak érdekében, hogy 
az éghajlatváltozással kapcsolatos 
intézkedések regionális és helyi szinten is 
elfogadásra kerüljenek;

Or. en

Módosítás 69
Anne-Sophie Pelletier

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. emlékeztet az turisztikai ágazatban 
folyamatban lévő mélyreható 
változásokra, amelyeket a Covid19 hatásai 
felgyorsítottak; az inkább helyi, zöldebb 
kínálat és a kisebb méretű vendégfogadó 
infrastruktúrák iránti kereslet 
változására. Hangsúlyozza, hogy ebből a 
szempontból a vidéki turizmus valódi 
hajtóerőként működik az elhagyott régiók 
fejlesztése terén, feltéve ha beruházások 
valósulnak meg elszigeteltségük 
csökkentése érdekében;

Or. fr
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Módosítás 70
Rovana Plumb

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az új zöld 
technológiák fontosságát a fenntartható, 
intelligens és automatizált mobilitás és 
logisztika területén, valamennyi 
közlekedési mód esetében, többek között a 
jegykiadás és a zökkenőmentesen működő 
mobilitás-technológiai szolgáltatások 
révén;

Or. en

Módosítás 71
Maria Grapini

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy a turizmusra 
különítsenek el célzott költségvetést annak 
érdekében, hogy szilárdabb talajt és jobb 
lehetőségeket biztosítsanak a kkv-k 
számára ebben az ágazatban;

Or. ro

Módosítás 72
Isabel García Muñoz, Vera Tax

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5b. hangsúlyozza, hogy a ritkán lakott 
területeken, melyek általában a minőségi 
közlekedési infrastruktúra és 
szolgáltatások hiányában szenvednek, a 
polgárok saját járműveikre 
támaszkodnak; emlékeztet arra, hogy a 
csoportos tömegközlekedési szolgáltatások 
gyakoriságát növelni kell e ritkán lakott 
területek kapcsolatának és 
hozzáférhetőségének javítása érdekében; 
kéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe 
ezeket a sajátosságokat az intelligens és 
fenntartható mobilitással kapcsolatos 
különböző közlekedési jogalkotási 
kezdeményezésekben; felhívja a 
tagállamokat, hogy nemzeti terveikbe 
foglalják bele ezeket a szükségleteket és 
kihívásokat;

Or. en

Módosítás 73
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. sürgeti a Bizottságot, a tagállamot 
és adott esetben a régiókat és a helyi 
hatóságokat, hogy használják a kohéziós 
politikát arra, hogy olyan közlekedési és 
infrastrukturális projekteket valósítsanak 
meg, melyek a természet és az 
ökoszisztémák lehető legnagyobb 
tiszteletben tartását összhangba hozzák az 
emberi mobilitás iránti igénnyel; úgy véli, 
hogy a Bizottságnak, a tagállamoknak és 
adott esetben a régióknak és a helyi 
hatóságoknak mindig a legnagyobb 
egyensúlyra kell törekedniük az 
infrastruktúra javításának és bővítésének 
szüksége, és a természet és ökoszisztémák 
megőrzése között;

Or. en
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Módosítás 74
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe 
Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. ösztönzi a közúti szállításról a 
vasúti és belvízi szállításra történő tartós 
átállás támogatását, amint azt az európai 
zöld megállapodás meghatározta; kéri, 
hogy a közlekedési módok közötti átállás 
megkönnyítése érdekében a kohéziós 
alapokból elsőbbséget élvezzenek a 
multimodális és digitális megoldásokat 
támogató intézkedések, valamint a vasúti 
és belvízi infrastruktúrák kikötőkhöz és 
más multimodális csomópontokhoz 
történő csatlakozásának kiépítését, 
korszerűsítését és befejezését célzó 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 75
Anna Deparnay-Grunenberg

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja a kohéziós alapok 
felhasználását a fenntartható városi 
mobilitásban, például a jelenlegi 
fenntartható városi mobilitási terveken 
keresztül, és úgy véli, hogy az ilyen 
finanszírozás volumenét ki kell bővíteni 
annak érdekében, hogy több városi terület 
részesülhessen belőle; ösztönzi a 
fenntartható mobilitás hatékony 
megoldásainak további fejlesztését, az 
Unión belüli vidéki és kevésbé sűrűn 
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lakott területeken is;

Or. en

Módosítás 76
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli az egységes 
szabálykönyvet, amely jelenleg 7, a 
tagállamokkal partnerségben működtetett 
(„megosztott irányítás”) uniós forrásra 
terjed ki. Üdvözli továbbá a jó 
eredményeket felmutató programok 
egyszerűbb ellenőrzésére irányuló 
bizottsági javaslatot, amely nagyobb 
mértékben támaszkodik a nemzeti 
rendszerekre és az „egységes ellenőrzés” 
elvének kiterjesztésére a dupla 
ellenőrzések elkerülése érdekében;

Or. en

Módosítás 77
Rovana Plumb, Vera Tax

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza a helyi és regionális 
önkormányzatok szerepét az 
éghajlatváltozás mérséklésében és az 
ahhoz való alkalmazkodásban, holisztikus 
regionális integrációs stratégiák révén, 
amelyek biztosítják a fenntartható 
fejlődést anélkül, hogy bárki lemaradna;

Or. en
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Módosítás 78
Vera Tax, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Giuseppe Ferrandino, Sara Cerdas, 
Johan Danielsson

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy az európai 
zöld megállapodás törekvéseivel 
összhangban az innováció és a 
digitalizáció kulcsszerepet játszik a 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítésében; hangsúlyozza, hogy meg 
kell erősíteni az alacsony és nulla 
kibocsátású mobilitási megoldásokkal 
kapcsolatos kutatás és innováció kohéziós 
alapokból történő pénzügyi támogatását, 
különös tekintettel a fejlett technológiákra 
és az intelligens mobilitásra valamennyi 
közlekedési módban, ideértve az alternatív 
üzemanyagokat, mint az akkumulátorok 
és a hidrogén, valamint a fenntartható 
infrastrukturális projekteket is; kéri, hogy 
a kohéziós politikai finanszírozásból 
zárják ki a fosszilis tüzelőanyagok terén 
történő beruházásokat;

Or. en

Módosítás 79
Rovana Plumb, Vera Tax

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. emlékeztet az idegenforgalmi 
ágazat támogatásának fontosságára, 
különösen olyan beruházások révén, 
amelyek hozzájárulnak az ágazat és 
értékláncainak helyreállításához, hosszú 
távú versenyképességéhez és 
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fenntarthatóságához, a fenntartható, 
hozzáférhető, innovatív és digitális 
turizmust előmozdító tevékenységek 
támogatásával, beleértve az ökoturizmust, 
az agrárturizmust, a tengeri turizmust, a 
kulturális turizmust, a kerékpáros 
turizmust és a vasúti turizmust.

Or. en

Módosítás 80
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. üdvözli a projektek új 
keretrendszerét, ami a programhatóságok 
és a Bizottság közötti szakpolitikai 
párbeszéd formájában éves 
teljesítményértékelést vezet be;

Or. en

Módosítás 81
Vera Tax, Josianne Cutajar, Isabel García Muñoz, Marianne Vind, Andris Ameriks, 
Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. úgy véli, hogy a hatékony és 
megfizethető tömegközlekedés központi 
szerepet játszik a fenntartható városi és 
vidéki mobilitás elérésében; hangsúlyozza, 
hogy növelni kell a tömegközlekedési 
hálózatok és flották helyi és regionális 
szintű, valamint a határon átnyúló 
régiókban történő támogatását, mivel ez 
hatékony eszköz az alacsony kibocsátású 
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mobilitás felé történő átálláshoz, 
különösen a nagyvárosi központokban, 
valamint a vidéki területek 
összeköttetésének javításához a területi 
kohézió előmozdítása érdekében; ösztönzi 
az átfogó kerékpáros- és gyalogos 
közlekedési infrastruktúra pénzügyi 
támogatását;

Or. en

Módosítás 82
Gheorghe Falcă, Marian-Jean Marinescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andor 
Deli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Benoît Lutgen, Barbara Thaler

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5d. hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy a legkülső régiók továbbra is egyedi 
uniós támogatást élvezhetnek.

Or. en

Módosítás 83
Vera Tax, Marianne Vind, Andris Ameriks, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Sara 
Cerdas, Johan Danielsson, Maria Grapini

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. úgy véli, hogy a vasúti 
személyszállításnak valódi alternatívát kell 
kínálnia az egyénre szabott közlekedési 
módokkal, valamint a kis és közepes 
távolságú repülő járatokkal szemben; 
ezért ösztönzi a helyi, regionális és régiók 
közötti vasúti vonalak újraindítására, a 
helyi, regionális és nemzeti hatóságok 
közötti határokon átnyúló együttműködés 
javítására, az éjszakai vonatok európai 
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hálózatának újbóli bevezetésére, az 
egységes és átlátható menetjegy-foglalási 
rendszer kialakítására és a fenntartható 
turizmus előmozdítására irányuló 
intézkedéseket és pénzügyi támogatást; 
ösztönzi a vasúti közlekedés olcsóbbá, 
hatékonyabbá és vonzóbbá tételét, ezzel is 
hozzájárulva a balesetek és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentéséhez;

Or. en


