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Módosítás 1
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az uniós közlekedési ágazat 
alapvető fontosságú az Unió gazdasági, 
társadalmi és környezeti fejlődése és 
fenntarthatósága, valamint annak 
szempontjából, hogy az Unió valamennyi 
régiójában biztosított legyen a területi 
megközelíthetőség és a konnektivitás, 
különös tekintettel a peremterületekre, a 
vidéki, szigeti és legkülső régiókra és más 
hátrányos helyzetű térségekre;

A. mivel az uniós közlekedési és 
turisztikai ágazatok alapvető fontosságúak 
az Unió gazdasági, társadalmi és 
környezeti fejlődése és fenntarthatósága, 
valamint annak szempontjából, hogy az 
Unió valamennyi régiójában biztosított 
legyen a területi megközelíthetőség és a 
konnektivitás, különös tekintettel a 
peremterületekre, a vidéki, hegyvidéki, 
szigeti és legkülső régiókra és más 
hátrányos helyzetű térségekre;

Or. en

Módosítás 2
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a környezeti, éghajlati, 
gazdasági és társadalmi szempontból 
fenntartható társadalmak csak akkor 
lehetségesek, ha olyan mobilitási és 
közlekedési politikák vannak érvényben, 
amelyek a tömegközlekedési rendszerek 
javítására és használatának ösztönzésére 
összpontosítanak;

Or. pt

Módosítás 3
João Pimenta Lopes
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Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. mivel a városi mobilitási 
rendszereknek hozzá kell járulniuk az 
ingázás (a munkahely és a lakóhely 
közötti utazás) idejének csökkentéséhez, 
biztosítaniuk kell az interoperabilitást, 
vonzóbbá kell tenniük a tömegközlekedést 
az emberek számára, és csökkenteniük 
kell az egyéni közlekedés elterjedtségét, 
elősegítve ezáltal a környezeti és éghajlati 
fenntarthatóságot és a társadalom 
fejlődését;

Or. pt

Módosítás 4
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. mivel a legkülső régiókból és az 
azokba irányuló rendszeres légi és tengeri 
közlekedéshez való hozzáférés feltételei 
sértik a mobilitáshoz való jogot, súlyos 
pénzügyi terhet rónak a lakosokra, 
károsak a helyi gazdaságokra és sértik a 
közérdeket; mivel ezek a hátrányok sértik 
a területi folytonosság elvét, ami 
alternatív megoldásokat tesz szükségessé;

Or. pt

Módosítás 5
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú 
lesz a klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez; mivel a zöld megállapodással 
összhangban elegendő beruházásra van 
szükség a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsításához;

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú 
lesz ahhoz, hogy 2050-re 
technológiamentes módon megvalósuljon 
a klímasemlegesség, ugyanakkor továbbra 
is biztosított legyen a közlekedés 
megfizethetősége; mivel a zöld 
megállapodással és a Párizsi 
Megállapodással összhangban elegendő 
beruházásra van szükség a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsításához minden közlekedési mód 
vonatkozásában;

Or. en

Módosítás 6
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú 
lesz a klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez; mivel a zöld megállapodással 
összhangban elegendő beruházásra van 
szükség a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsításához;

B. mivel a közlekedés és a turizmus 
kulcsfontosságú lesz a klímasemlegesség 
2050-ig történő eléréséhez; mivel a zöld 
megállapodással összhangban elegendő 
beruházásra van szükség a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsításához;

Or. en

Módosítás 7
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a közlekedési ágazat az egyik 
legtöbbeket foglalkoztató szektor 
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Európában; mivel az ágazat előtt álló 
kihívásokat olyan módon kell kezelni, 
hogy az garantáltan pozitív hatással 
legyen a munkahelyekre; mivel minden 
olyan intézkedést, amely biztosítja, hogy a 
közlekedés hozzájáruljon az EU 
kibocsátáscsökkentési céljainak 
eléréséhez, átfogó hatásvizsgálatnak kell 
megelőznie, amely feltárja a gazdasági, 
környezeti és társadalmi 
következményeket, valamint 
tudományosan kell megalapozni, a 
közlekedési projekteket és termékeket 
pedig az életciklus alatti kibocsátás 
mérésével kell meghatározni;

Or. en

Módosítás 8
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az európai zöld 
megállapodásban nem esik szó a 
tömegközlekedési rendszerek 
előmozdításáról és javításáról, illetve a 
mobilitási trendeknek a kollektív 
tömegközlekedés és a puha közlekedési 
módok irányába való elmozdításáról;

Or. pt

Módosítás 9
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a turizmus a negyedik C. mivel a turizmus a negyedik 
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legnagyobb exportágazataként az EU 
gazdaságának alapvető jelentőségű 
ágazata, és fontos szerepet játszik 
versenyképességének, 
foglalkoztatottságának és társadalmi 
jólétének előmozdításában;

legnagyobb exportágazataként az EU 
gazdaságának alapvető jelentőségű 
ágazata, és fontos szerepet játszik 
versenyképességének, 
foglalkoztatottságának és társadalmi 
jólétének előmozdításában; mivel az 
európai idegenforgalmi ágazatot súlyosan 
érintette a Covid-válság, és 2020-ban 161 
milliárd eurós beruházási hiányt 
regisztrált, ami drasztikus hatással van az 
egész rendszerre, különösen az ágazatban 
közvetlenül és közvetve foglalkoztatott 
27 millió munkavállalóra;

Or. en

Módosítás 10
Daniel Freund

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel a széles körű fenntartható 
vidéki mobilitás biztosítása alapvető 
fontosságú ahhoz, hogy az Unió 
területének jelentős részén ki lehessen 
elégíteni a társadalmi-gazdasági 
igényeket, egyidejűleg hozzájárulva az 
európai zöld megállapodáshoz és az 
éghajlat-semlegesség tekintetében 
szükséges kibocsátáscsökkentési célok 
eléréséhez;

Or. en

Módosítás 11
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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D. mivel a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatok a Covid19-válság 
által leginkább sújtott ágazatok közé 
tartoznak, és kulcsszerepet fognak játszani 
a belső piac és az uniós gazdaság 
helyreállításában;

D. mivel a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatok a Covid19-válság 
által leginkább sújtott ágazatok közé 
tartoznak, és kulcsszerepet fognak játszani 
a belső piac és az uniós gazdaság 
helyreállításában; mivel a Covid19-válság 
idején a szállítási ágazat létfontosságúnak 
bizonyult az áruk folyamatos 
áramlásának és a vakcinák EU-n belüli 
elosztásának biztosításában;

Or. en

Módosítás 12
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
D preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

D. mivel a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatok a Covid19-válság 
által leginkább sújtott ágazatok közé 
tartoznak, és kulcsszerepet fognak játszani 
a belső piac és az uniós gazdaság 
helyreállításában;

D. mivel a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazatok és az általuk 
generált munkahelyek a Covid19-válság 
által leginkább sújtott ágazatok közé 
tartoznak, és kulcsszerepet fognak játszani 
a belső piac és az uniós gazdaság 
helyreállításában;

Or. en

Módosítás 13
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
D a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Da. mivel az EU zéró-elképzelése azt a 
célt tűzi ki, hogy 2030-ig 50%-kal, 2050-re 
pedig nullára csökkenjen a halálos 
kimenetelű közúti balesetek száma; mivel 
a közúti közlekedésbiztonságra irányuló 
beruházások az EU közúti 
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közlekedésbiztonsági stratégiai cselekvési 
tervének kulcsfontosságú elemei; mivel a 
halálos kimenetelű közúti balesetek 
tartósan magas száma azt sugallja, hogy 
több beruházásra van szükség a közúti 
közlekedésbiztonság és a felhasználók 
biztonságának garantálása érdekében;

Or. en

Módosítás 14
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, valamint a zöld és digitális 
átállás előrehaladásában; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket – 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési projektek megfelelő hosszú 
távú finanszírozását;

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, valamint a zöld és digitális 
átállás előrehaladásában; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket – 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési projektek megfelelő hosszú 
távú finanszírozását; üdvözli az 
egyszerűbb, hatékonyabb és 
eredményorientált sajátforrás-rendszerről 
szóló többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
megállapodást, amely figyelembe veszi az 
uniós prioritásokat, különösen a 
környezetvédelmi és digitális törekvéseket;

Or. en

Módosítás 15
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, valamint a zöld és digitális 
átállás előrehaladásában; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket – 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési projektek megfelelő hosszú 
távú finanszírozását;

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, valamint a zöld és digitális 
átállás előrehaladásában; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket – 
többek között az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési projektek megfelelő hosszú 
távú finanszírozását, beleértve a 
közlekedéssel kapcsolatos környezeti 
hatások csökkentését célzó projekteket, 
például a levegőszennyezés nyomon 
követését;

Or. en

Módosítás 16
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, valamint a zöld és digitális 
átállás előrehaladásában; felhívja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket – 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, 
a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 

1. kiemeli, hogy a közlekedési 
projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani az uniós helyreállítás 
fellendítésében, a zöld és digitális átállás 
előrehaladásában, valamint az ágazat 
versenyképességének biztosításában; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy a rendelkezésre álló pénzügyi 
eszközöket – az Európai 
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Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési projektek megfelelő hosszú 
távú finanszírozását;

Hálózatfinanszírozási Eszközt, a 
Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t 
és az ERFA-t – világosan és egymást 
kiegészítve használják fel a helyreállításra 
gyakorolt hatásuk maximalizálása 
érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós 
közlekedési és infrastrukturális projektek 
fenntartható hosszú távú finanszírozását;

Or. en

Módosítás 17
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. e tekintetben emlékeztet arra, hogy 
a kohéziós politika közlekedési 
infrastruktúrát célzó támogatásainak a 
gazdasági, a társadalmi és a területi 
kohézió Szerződésen alapuló európai 
uniós célját kell szolgálniuk; kiemeli az 
EU közlekedési és infrastrukturális 
politikájának és beruházásainak döntő 
szerepét az EU területi, társadalmi és 
gazdasági kohéziójának előmozdításában 
és erősítésében;

Or. en

Módosítás 18
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy uniós 
finanszírozást kell fordítani a közlekedési 
dolgozókat, különösen a tehergépkocsi-
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vezetőket célzó tájékoztató anyagokra és 
képzésekre, hogy képesek legyenek 
reagálni a biztonsági kockázatot jelentő 
helyzetekre;

Or. en

Módosítás 19
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. kiemeli a helyi és regionális 
szinten rendelkezésre álló alapos 
szakértelem és kellő mennyiségű erőforrás 
fontosságát a közlekedési és 
infrastrukturális projektek technikai 
támogatásához és kidolgozásához, 
valamint az intézkedések kiválasztásának, 
végrehajtásának és értékelésének 
kidolgozásához a zöld és digitális átállás 
felé vezető úton; hangsúlyozza, hogy a 
közlekedési ágazat előtt álló új környezeti, 
társadalmi-gazdasági és technológiai 
fejlemények jelentős beruházásokat 
igényelnek az új mobilitási modellek, a 
digitalizáció, a kutatás és innováció, az 
alternatív energiaforrások és az 
energiahatékonyság terén; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy fel kell hívni a 
figyelmet a rendelkezésre álló 
finanszírozásra, az erőforrásokkal 
rendelkező technikai szakértelemre és a 
helyi és regionális realitásokhoz és 
igényekhez igazítható rugalmas 
lehetőségekre;

Or. en

Módosítás 20
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen
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Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. felszólítja a Bizottságot, hogy 
fordítson további forrásokat a 
rakománylopások, a járműlopások és 
más, a közlekedési dolgozók életét 
veszélyeztető bűncselekmények elleni 
küzdelemre;

Or. en

Módosítás 21
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. e tekintetben sajnálatát fejezi ki 
amiatt, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) keretében 
technikai segítségnyújtásra rendelkezésre 
álló források 4 millió euróval csökkentek, 
az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) 
keretében technikai segítségnyújtásra 
szánt előirányzatok pedig 28,7 millió 
euróval csökkentek;

Or. en

Módosítás 22
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
1 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1d. kiemeli, hogy a közlekedés rossz 
minősége jelentős mértékben hozzájárul a 
beruházások alacsony szintjéhez, a 
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regionális egyenlőtlenségekhez és a 
befogadás terén mutatkozó 
hiányosságokhoz, amelyek hátrányosan 
befolyásolják az üzleti környezetet, és 
veszélyeztetik a kohéziós erőfeszítéseket; 
ezért kitart amellett, hogy különösen 
azokon a területeken van szükség 
beruházásokra, ahol a közlekedési 
infrastruktúra gyenge lábakon áll; 
kiemeli, hogy az infrastruktúra 
alulfejlettsége gyakran a gyenge helyi 
intézményi kapacitásra vezethető vissza, 
ezért a beruházást jelentős uniós technikai 
segítségnyújtás és felügyelet mellett kell 
megvalósítani;

Or. en

Módosítás 23
Daniel Freund

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; úgy véli, hogy a TEN-T 
törzshálózat kulcsfontosságú hiányzó 
szakaszainak a 2030-as határidőn belüli 
befejezésének biztosítása érdekében 
kívánatos lenne a CEF keretében a 
közlekedési összeköttetési projektekre 
elkülönített finanszírozás előrehozása; e 
tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
2022-re javasolt közlekedési költségvetése 
a 2021-es és az előző többéves pénzügyi 
keretben tapasztalt szintekhez képest 
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csökken;

Or. en

Módosítás 24
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken; 
hangsúlyozza, hogy a CEF-et nagyobb 
mértékben kell felhasználni az EU-n 
belüli biztonságos és védett 
parkolóterületek létesítéséhez szükséges 
források biztosítására; arra kéri a 
Bizottságot, hogy különítsen el további 
forrásokat a parkolók minősítésére és 
biztonsági ellenőrzésére;

Or. en

Módosítás 25
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; kiemeli, hogy a regionális 
és helyi másodlagos összeköttetések 
fejlesztését és korszerűsítését támogató 
komponenst is erősíteni kell, nem csak a 
főbb uniós gazdasági központok közötti 
összeköttetéseket; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

Or. pt

Módosítás 26
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan 
nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő 
kiteljesítésében, amely fenntartható, 
biztonságos, multimodális, interoperábilis 
és a közlekedési, energetikai és digitális 
szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát 
fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re 
javasolt közlekedési költségvetése a 2021-
es és az előző többéves pénzügyi keretben 
tapasztalt szintekhez képest csökken;

Or. en
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Módosítás 27
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. kiemeli, hogy a CEF a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és 
konnektivitás tekintetében a legnagyobb 
uniós hozzáadott értékkel rendelkező 
infrastruktúra-fejlesztés 
finanszírozásának fő eszköze, elsősorban 
a határokon átnyúló és a hiányzó 
összeköttetések vonatkozásában, miközben 
a versenyképesség előmozdítása mellett 
középpontba helyezi a zöld megállapodást 
és a digitális célkitűzéseket; kiemeli, hogy 
a CEF létfontosságú a fenntartható 
hosszú távú növekedésbe, az innovációba, 
a kohézióba, a versenyképességbe és a 
munkahelyteremtésbe való befektetés 
szempontjából az Unióban;

Or. en

Módosítás 28
Vlad Gheorghe, José Ramón Bauzá Díaz, Jan-Christoph Oetjen

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és a kapcsolódó 
nemzeti tervek szerepét a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazat gazdasági 
fellendülésének ösztönzésében; 
hangsúlyozza a végrehajtás megfelelő 
parlamenti ellenőrzésének szükségességét;

3. hangsúlyozza a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és a kapcsolódó 
nemzeti tervek szerepét a közlekedési és az 
idegenforgalmi ágazat gazdasági 
fellendülésének ösztönzésében; 
hangsúlyozza a végrehajtás megfelelő 
parlamenti ellenőrzésének szükségességét; 
a regionális és helyi hatóságokkal és 
valamennyi érintett féllel teljes 
együttműködésben;



PE696.299v01-00 18/31 AM\1236906HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 29
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. [05 03 03] üdvözli, hogy 2022-ben 
nő a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz számára a 
közlekedésre elkülönített összeg; 
megjegyzi azonban, hogy ez távolról sem 
ellensúlyozza a 2021-ben megfigyelt 
meredek csökkenést;

4. [05 03 03] üdvözli, hogy 2022-ben 
nő a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz számára a 
közlekedésre elkülönített összeg; 
megjegyzi azonban, hogy ez távolról sem 
ellensúlyozza a 2021-ben megfigyelt 
meredek csökkenést; megismétli, hogy az 
uniós közlekedéspolitika és a beruházások 
alapvető szerepet játszanak az Unió 
területi, társadalmi és gazdasági 
kohéziójának erősítésében;

Or. en

Módosítás 30
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. [09 03] üdvözli az Igazságos 
Átmenet Alapnak az Igazságos Átmenet 
Mechanizmus keretében 2022-ben történő 
fontos finanszírozását, amely biztosítja a 
klímasemlegességre való igazságos és 
inkluzív átállást; kiemeli a mechanizmus 
és az ahhoz tartozó közszektor-hitelezési 
eszköz szerepét a biztonságos, 
fenntartható és reziliens közlekedési és 
turisztikai infrastruktúrába való 
beruházásban azokban a régiókban, 
amelyeket az átmenet kihívásai a 
leginkább érintenek – mint például a 
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vidéki és ritkán lakott, hátrányos helyzetű 
régiók és a környezeti szempontból 
sérülékeny területek –, illetve a 
megfizethető és hozzáférhető mobilitási 
szolgáltatások előmozdításában minden 
utas számára, beleértve a 
fogyatékossággal élő és a csökkent 
mozgásképességű személyeket is; 
hangsúlyozza, hogy támogatni kell a 
közlekedési ágazatban dolgozók és 
álláskeresők tovább- és átképzését, 
valamint a kkv-kba történő termelő és 
fenntartható beruházásokat;

Or. en

Módosítás 31
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. fokozott támogatást kér a 
közlekedési infrastruktúrák 
támogatásához, valamint a 
tömegközlekedés és a fenntartható 
mobilitás előmozdításához; a helyi és 
regionális közlekedési infrastruktúra 
finanszírozásának ösztönzésére szólít fel; 
felszólít annak figyelembevételére, hogy 
sürgős szükség van e közlekedési 
infrastruktúrák támogatására a távolabb 
fekvő országokban;

Or. pt

Módosítás 32
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy tekintettel a 
tömegközlekedési módok sokféleségére az 
EU nagyvárosi területein (amelyek egy 
része széttagolt közlekedési rendszerrel és 
rendezetlen jegyrendszerrel rendelkezik, 
ami drágítja az utazást), a 2022-es 
költségvetésnek arra kell törekednie, hogy 
rámutasson a bonyolult tömegközlekedési 
jegyrendszerekből eredő problémákra, és 
támogassa egy egységes, multimodális 
jegyrendszer bevezetésére irányuló 
cselekvési terv bevezetését;

Or. pt

Módosítás 33
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. kiemeli, hogy számos ingyenes 
tömegközlekedési rendszerrel rendelkező 
uniós városban nőtt az utasok száma és 
jelentősen csökkent a közúti forgalom; 
kéri, hogy készítsenek tanulmányokat 
annak felmérésére, hogy ezek a 
rendszerek milyen hatással vannak az 
utasok számára, az utazási időre, a 
közlekedési balesetek és a halálos 
áldozatok számára, valamint hogy miként 
hatnak az éghajlatváltozásra; 
hangsúlyozza, hogy ezeknek a 
tanulmányoknak olyan cselekvési tervek 
létrehozásához kell vezetniük, amelyek 
megkönnyítik az ingyenes 
tömegközlekedési rendszerek átvételét a 
különböző városi területeken;

Or. pt
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Módosítás 34
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kéri, hogy a legkülső régiókba 
történő személy- és áruszállítás 
költségeiből eredő hátrányok és 
veszteségek kompenzálására kiegészítő 
támogatásként hozzanak létre egy 
speciális POSEI szállítási programot;

Or. pt

Módosítás 35
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. [02 02] megelégedéssel nyugtázza, 
hogy 2021-től jelentősen nő az InvestEU 
költségvetése, és 2022-ben lényeges 
megerősítést kap a NextGenerationEU-ból;

5. [02 02] megelégedéssel nyugtázza, 
hogy 2021-től jelentősen nő az InvestEU 
költségvetése, és 2022-ben lényeges 
megerősítést kap a NextGenerationEU-ból; 
emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
InvestEU megfelelő finanszírozása a 
NextGenerationEU működési időszakán 
túl és a 2021–2027-es többéves pénzügyi 
keret révén kulcsfontosságú a 
fenntartható és biztonságos 
infrastruktúra, a mobilitási megoldások és 
berendezések előmozdítása, valamint az 
innovatív technológiák és az alternatív 
üzemanyagok elterjesztése szempontjából;

Or. en

Módosítás 36
João Pimenta Lopes
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Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri, hogy az uniós forrásokat 
irányítsák át a közlekedési 
infrastruktúrára fordított állami 
beruházásokra; ellenzi, hogy az uniós 
költségvetést az InvestEU, a CEF és más 
eszközök által szorgalmazott módon a köz- 
és magánszféra közötti partnerségek 
támogatására, illetve a privatizáció 
előmozdítására és az ágazat megnyitására 
fordítsák;

Or. pt

Módosítás 37
Daniel Freund

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. [13 04] megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során drasztikusan 
csökkentette ambícióit, 2022-ben 
kismértékben nő a katonai mobilitási 
költségvetés, amelynek célja, hogy a TEN-
T hálózatok egyes részeit hozzáigazítsa a 
közlekedési infrastruktúra kettős 
használatához a polgári és katonai 
mobilitás javítása érdekében;

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy 
annak ellenére, hogy a többéves pénzügyi 
keretben drasztikusan csökkentette 
ambícióit, 2022-ben nő a katonai mobilitási 
költségvetés;

Or. en

Módosítás 38
João Pimenta Lopes

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. [13 04] megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során drasztikusan 
csökkentette ambícióit, 2022-ben 
kismértékben nő a katonai mobilitási 
költségvetés, amelynek célja, hogy a TEN-
T hálózatok egyes részeit hozzáigazítsa a 
közlekedési infrastruktúra kettős 
használatához a polgári és katonai 
mobilitás javítása érdekében;

6. [13 04] ellenzi, hogy a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során 
drasztikusan csökkentette ambícióit, 
amellyel párhuzamosan 2022-ben nő a 
katonai mobilitási költségvetés, amelynek 
célja, hogy a TEN-T hálózatok egyes 
részeit hozzáigazítsa a közlekedési 
infrastruktúra kettős használatához, ami 
mind a tagállamok közötti, mind a 
tagállamok és harmadik országok közötti 
kapcsolatok fokozott militarizálódását 
eredményezi, és a NATO és az USA 
érdekei előtti további kapitulációt jelent;

Or. pt

Módosítás 39
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. [13 04] megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során drasztikusan 
csökkentette ambícióit, 2022-ben 
kismértékben nő a katonai mobilitási 
költségvetés, amelynek célja, hogy a TEN-
T hálózatok egyes részeit hozzáigazítsa a 
közlekedési infrastruktúra kettős 
használatához a polgári és katonai 
mobilitás javítása érdekében;

6. [13 04 01] megelégedéssel veszi 
tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a 
többéves pénzügyi keretről szóló 
tárgyalások során drasztikusan 
csökkentette ambícióit, 2022-ben 
kismértékben nő a katonai mobilitási 
költségvetés, amelynek célja, hogy a TEN-
T hálózatok egyes részeit hozzáigazítsa a 
közlekedési infrastruktúra kettős 
használatához a polgári és katonai 
mobilitás javítása érdekében;

Or. en

Módosítás 40
Philippe Olivier

Véleménytervezet
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7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megismétli a Parlament arra 
irányuló sürgős és ismételt kérését, hogy 
európai szinten hozzanak létre egy 
fenntartható turizmusra vonatkozó egyedi 
programot, és hozzanak létre egy külön 
költségvetési sort, amely egyaránt tükrözi 
az idegenforgalmi ágazatnak az uniós 
gazdaságban betöltött jelentőségét és a 
Covid19-válságot követő szükségleteit;

7. megismétli a Parlament arra 
irányuló sürgős és ismételt kérését, hogy 
európai szinten hozzanak létre egy 
fenntartható közeli és félközeli turizmusra 
vonatkozó egyedi programot, és hozzanak 
létre egy külön költségvetési sort, amely 
egyaránt tükrözi az idegenforgalmi 
ágazatnak az uniós gazdaságban betöltött 
jelentőségét és a Covid19-válságot követő 
szükségleteit; ennek a költségvetési sornak 
figyelembe kell majd vennie azon 
szükségleteknek a sajátosságát, amelyek a 
kis létesítmények gazdasági modelljéből 
adódnak, mivel ezekben a kisipari és 
családi vállalkozásokban a legtöbb 
igazgató-alapító a saját tőkéjét és 
személyes vagyonát fektette be a 
vállalkozása finanszírozásába;

Or. fr

Módosítás 41
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. üdvözli a REACT-EU keretében 
történő finanszírozást a gazdasági 
ágazatokban, például az 
idegenforgalomban, mivel az segítette a 
kkv-kat többek között a munkahelyek 
megőrzésében és a 
munkahelyteremtésben, valamint a zöld és 
digitális helyreállításban;

Or. en

Módosítás 42
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Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. [02 10 02] [02 10 03] kéri, hogy az 
európai közlekedési ügynökségek 
finanszírozását hangolják össze feladataik 
szintjével és a közlekedési módok 
dekarbonizációjára való átállásban betöltött 
szerepükkel; üdvözli e tekintetben az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Vasúti Ügynöksége (ERA) költségvetési 
hozzájárulásának növelését;

8. [02 10 02] [02 10 03] kéri, hogy az 
európai közlekedési ügynökségek 
finanszírozását hangolják össze feladataik 
szintjével és a közlekedési módok 
dekarbonizációjára való átállásban betöltött 
szerepükkel; üdvözli e tekintetben az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Vasúti Ügynöksége (ERA) költségvetési 
hozzájárulásának növelését, amely többek 
között az olyan váratlan szükségleteket 
hivatott kezelni, mint a kiberbiztonsággal 
kapcsolatos szükségletek, valamint a 
negyedik vasúti csomag végrehajtásához 
szükséges pályázatok számának 
növekedése miatti létszámhiány; kiemeli, 
hogy az ERA szerepe kulcsfontosságú a 
közútról a vasútra való tartós átállás 
megvalósítása és az egységes európai 
vasúti térség létrehozásának előmozdítása 
szempontjából; sajnálja, hogy a Tanács 
álláspontjában az EMSA számára 
előirányzott keretösszeg csökkent, 
figyelembe véve az EMSA-nak a tengeri 
közlekedés fenntarthatóságának 
támogatásában játszott kulcsfontosságú 
szerepét és az ágazat zöld átalakításával 
kapcsolatos jövőbeli feladatait;

Or. en

Módosítás 43
Daniel Freund

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. [02 10 02] [02 10 03] kéri, hogy az 8. [02 10 02] [02 10 03] kéri, hogy az 
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európai közlekedési ügynökségek 
finanszírozását hangolják össze feladataik 
szintjével és a közlekedési módok 
dekarbonizációjára való átállásban betöltött 
szerepükkel; üdvözli e tekintetben az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Vasúti Ügynöksége (ERA) költségvetési 
hozzájárulásának növelését;

európai közlekedési ügynökségek 
finanszírozását hangolják össze feladataik 
szintjével és a közlekedési módok 
dekarbonizációjára való átállásban betöltött 
szerepükkel; üdvözli e tekintetben az 
Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) költségvetési 
hozzájárulásának növelését, különösen 
annak érdekében, hogy növelni lehessen 
az ügynökség erőforrásait a hajók 
kibocsátásának nyomon követésével 
kapcsolatos feladatainak, valamint többek 
között a hajók és az olaj- és gázipari 
létesítmények által okozott 
tengerszennyezéssel kapcsolatos 
feladatoknak a teljesítése 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 
esetében nagyobb mértékű növelésre van 
szükség ahhoz, hogy az további 
támogatást tudjon nyújtani a TEN-T 
befejezésének célkitűzéseihez, különösen 
az ERTMS-hez és a határokon átnyúló 
szakaszokhoz; utal rá, hogy fokozni 
lehetne a hatékonyságot azzal, ha az ERA 
jelenlegi lille-i és valenciennes-i irodáit 
egyetlen székhelyen egyesítenék;

Or. en

Módosítás 44
Dominique Riquet

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. kéri, hogy az európai közlekedési 
ügynökségek finanszírozását hangolják 
össze feladataik szintjével és a közlekedési 
módok dekarbonizációjára való átállásban 
betöltött szerepükkel; üdvözli e tekintetben 
az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió 
Vasúti Ügynöksége (ERA) költségvetési 

8. kéri, hogy az európai közlekedési 
ügynökségek finanszírozását hangolják 
össze feladataik szintjével és a közlekedési 
módok dekarbonizációjára való átállásban 
betöltött szerepükkel; üdvözli e tekintetben 
az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökség (EMSA) költségvetési 
hozzájárulásának növelését; sajnálatosnak 
tartja ugyanakkor, hogy az Európai Unió 
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hozzájárulásának növelését; Vasúti Ügynöksége (ERA) költségvetési 
juttatásának növelése sem elegendő 
ahhoz, hogy jól működjön, és ellássa új 
feladatait, ezek nagy részét ugyanis nem 
fedezik az új sajátforrások;

Or. fr

Módosítás 45
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. [02 10 01] tudomásul veszi az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez 
(EASA) való teljes uniós hozzájárulás 
2022-re javasolt kismértékű növelését;

9. [02 10 01] tudomásul veszi az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez 
(EASA) való teljes uniós hozzájárulás 
2022-re javasolt kismértékű növelését; 
emlékeztet arra, hogy az EASA „európai 
stratégiai beruházási” ügynökségnek 
minősül, és 2018-ban az új alaprendelet 
elfogadásával jelentős új alapfeladatokat 
kapott; ez azonban nem járt együtt a 
források arányos növelésével;

Or. en

Módosítás 46
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. [02 10 01] tudomásul veszi az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez 
(EASA) való teljes uniós hozzájárulás 
2022-re javasolt kismértékű növelését;

9. [02 10 01] tudomásul veszi az 
Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez 
(EASA) való teljes uniós hozzájárulás 
2022-re javasolt kismértékű növelését; 
megismétli, hogy szükség van az EASA 
megfelelő finanszírozására, összhangban 
az „európai stratégiai beruházási” 
ügynökségként betöltött szerepével és a 
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2018-ban kapott új alapfeladataival: 
emlékeztet az EASA hozzájárulására az 
uniós légi közlekedési ágazat zöld 
helyreállításához;

Or. en

Módosítás 47
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. kéri, hogy különítsenek el 
forrásokat arra, hogy az EASA 
kutatásokat indítson a következő célok 
érdekében:
i. a légi úton terjedő fertőzéses 
megbetegedések terjedésének korlátozása 
a légi közlekedési környezetben és
ii. új egészségügyi biztonsági intézkedések 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 48
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9b. ezért megfelelő költségvetést 
mellett emel szót az EASA számára annak 
érdekében, hogy rendelkezzen a 
feladatainak ellátásához szükséges 
forrásokkal; hangsúlyozza az 
ügynökségnek a zöld megállapodás 
keretén belül a légi közlekedés környezeti 
hatásainak javításában betöltött szerepét, 
többek között a CO2-szabványok 
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kidolgozása, az utasok tájékoztatását 
szolgáló és a légitársaságok flottájának 
zöld megújítását támogató 
ökocímkeprogram koncepciója, valamint 
a fenntartható üzemanyagok 
tanúsításában való szerepvállalása által; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az 
EASA kapacitásait a légi közlekedés 
biztonságát veszélyeztető kockázatok 
megelőzésére;

Or. en

Módosítás 49
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. [01 02 02 51/52/53/54] üdvözli az 
Európai partnerség a tiszta légi 
közlekedésért, az Európa vasúti partnerség, 
az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi 
szolgáltatási kutatási közös vállalkozás 
(SESAR 3) és az Európai partnerség a 
tiszta hidrogénért létrehozását;

10. [01 02 02 51/52/53/54] üdvözli az 
Európai partnerség a tiszta légi 
közlekedésért, az Európa vasúti partnerség, 
az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi 
szolgáltatási kutatási közös vállalkozás 
(SESAR 3) és az Európai partnerség a 
tiszta hidrogénért létrehozását; kéri e közös 
vállalkozások megfelelő finanszírozását, 
hogy betölthessék szerepüket az innováció 
és a kutatás fellendítésében, valamint a 
közlekedési ágazat teljesítményének, 
biztonságának és fenntarthatóságának 
javításában;

Or. en

Módosítás 50
Gheorghe Falcă

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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10a. [02 02 99 12] emlékeztet, hogy az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapot 
(EFSI) azért hozták létre, hogy 
hozzájáruljon kiemelkedően innovatív 
piaci alapú projektekhez, és ezért 
nélkülözhetetlen eszköznek tekinti azt a 
fuvarozási ágazatban működő kkv-k 
számára új mobilitási megoldások 
kifejlesztéséhez; felszólítja az Európai 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
gyorsítsák fel az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap (EFSI) befejezését, és 
növeljék a kkv-k és az induló 
vállalkozások támogatását az ilyen 
projektek előkészítése során;

Or. en

Módosítás 51
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
10 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

10a. [02 20 04 01] emlékeztet az EU 
közlekedéspolitikájával – például a 
közlekedésbiztonsággal vagy az utasok 
jogaival – kapcsolatos kommunikációs 
tevékenységek fontosságára a tudatosság 
növelése és a polgárok igényeinek 
kielégítése érdekében, különösen a vasút 
európai éve és a Covid19 válság 
összefüggésében;

Or. en

Módosítás 52
Isabel García Muñoz, César Luena, Maria Grapini, Sara Cerdas, Josianne Cutajar

Véleménytervezet
10 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

10b. [13 01 03 74] üdvözli az Európai 
Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és 
Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökséget 
(CINEA), amely hivatalosan az INEA 
helyébe lép, és kiemeli annak fontos 
szerepét a fenntartható, biztonságos és 
intelligens közlekedési szolgáltatások és 
infrastrukturális projektek további 
támogatásában;

Or. en


