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MÓDOSÍTÁS: 1-24

Véleménytervezet (PE394.132v01-00)
Edite Estrela
a fenntartható közlekedés európai politikájáról, az európai energiaügyi és környezetvédelmi 
politikák figyelembevételével
(2007/2147(INI))

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 1
2. bekezdés

2. támogatja azt a folyamatban lévő jogalkotási eljárást, amely a légi közlekedést felveszi 
az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerbe és az éghajlatnak a tengerészeti 
ágazatra gyakorolt hatásával foglalkozó intézkedések kialakítását; úgy véli, hogy a 
környezetvédelmi költségeknek – beleértve az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásainak költségeit – tükröződniük kell valamennyi közlekedés áraiban, 
továbbá hogy a környezet számára nagyobb terhet jelentő más szállítási módoknak 
kell a legmagasabb árat fizetniük;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 2
2. bekezdés

2. támogatja azt a folyamatban lévő jogalkotási eljárást, amely a légi közlekedést felveszi 
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az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerbe és a tengerészeti ágazatra vonatkozó 
hasonló jogszabályok kialakítását; felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a tengeri 
közlekedés számára létrehozható kibocsátáskereskedelmi rendszer nem szabad, hogy 
büntesse ezt a szállítási módot, amely (a belvízi hajózással együtt) a 
legkörnyezetkímélőbb, és hogy nem szabad előnyben részesítenie a környezet 
számára nagyobb terhet jelentő más szállítási módokat sem;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 3
2a. bekezdés (új)

2a. felszólítja a Bizottságot, hogy végezze el a légi, tengeri és belvízi közlekedésben az 
alternatív üzemanyagok használata műszaki és gazdasági életképességének és 
környezeti hatásainak teljes körű értékelését, amely hozzájárulhat az ilyen 
közlekedés energiahatékonyságának javításához;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 4
2a. bekezdés (új)

2a. úgy véli, hogy az infrastruktúrával, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaival, a 
balesetekkel és zajjal kapcsolatos költségeknek tükröződniük kell a közlekedési 
költségekben, hogy fenntarthatóbb lehetőségek választására ösztönözzék a 
felhasználókat;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 5
3. bekezdés

3. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy az EU pénzügyi támogatást nyújtson a 
prioritást élvező projektek végrehajtásához a transzeurópai hálózatok – beleértve az 
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Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer – keretein belül, és megfelelő 
iránymutatást dolgozzon ki a vasúti szektor állami támogatására vonatkozóan;  
megjegyzi, hogy a kötelezettségek teljesítése és a Kiotói Jegyzőkönyvre vonatkozó 
EU-s célkitűzések elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges az olyan pénzügyi 
és más jellegű támogatások, mechanizmusok és politikák kiterjesztése és kibővítése, 
amelyek – a tagállamokban mind az utasok, mind az áruk tekintetében – ösztönzik 
az ilyen közlekedési módokra való folyamatos modális átállást;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 6
3a. bekezdés (új)

3a. javasolja, hogy a vasúti közlekedés fenntartható jellegének előmozdítására hozzanak 
létre keretet egy olyan dinamikusabb környezetvédelmi politikán keresztül, amely 
például ösztönözni fogja a megújuló forrásokból biztosított villamos energia 
használatát;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 7
3a. bekezdés (új)

3a. hangsúlyozza az olyan nemzeti cselekvési tervek végrehajtásának fontosságát, 
amelyek ösztönzik az alacsonyabb kibocsátású közlekedési módok iránti fogyasztói 
keresletet, amint azt a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi stratégiáról szóló, 2007. október 
24-i állásfoglalásában1 javasolta; sürgeti a Bizottságot, hogy e javaslatát építse be 
egy jövőbeni, fenntartható európai közlekedési stratégiába;

Or. pt

                                               
1 P6_TA-PROV(2007)0469. 
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 8
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a jövő generációi számára kizárólag olyan intézkedések 
kombinációi garantálhatnak fenntartható szállítási rendszert, mint például a forgalom-
kiküszöbölés, a jobb logisztika és a környezetkímélőbb közlekedésre (törlés) 
vonatkozó adójellegű ösztönzők; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 9
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a bioüzemanyagok használatának elősegítése csak kiegészítő 
intézkedésnek tekinthető, valamint hogy a jövő generációi számára kizárólag olyan 
intézkedések kombinációi garantálhatnak fenntartható szállítási rendszert, mint 
például a hatékonyabb közlekedési eszközökre való modális átállás, a gépjárművek 
jobb üzemanyag-hatékonysága, a forgalom-kiküszöbölés, a jobb logisztika és (törlés) 
az adójellegű ösztönzők;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 10
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a jövő generációi számára kizárólag olyan intézkedések 
kombinációi garantálhatnak fenntartható szállítási rendszert, mint például a forgalom-
kiküszöbölés, általánosságban a motorizált közlekedés iránti kereslet csökkentése, 
valamint a jobb logisztika és a környezetkímélőbb közlekedésre és üzemanyagra 
vonatkozó adójellegű ösztönzők;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 11
4. bekezdés

4. hangsúlyozza, hogy a jövő generációi számára kizárólag olyan intézkedések 
kombinációi garantálhatnak fenntartható szállítási rendszert, mint például az 
intelligens közúti és légiforgalmi irányítási rendszerek végrehajtása, a jobb 
logisztika és a környezetkímélőbb közlekedésre és üzemanyagra vonatkozó adójellegű 
ösztönzők;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 12
5. bekezdés

5. megjegyzi, hogy a biztonságos, környezetkímélő, energiahatékony és megfizethető 
tömegközlekedési rendszerek, valamint azok fokozatos fejlesztése és a meglévő 
kapcsolatok kiterjesztése hozzá fog járulni a közlekedés környezetre gyakorolt 
negatív hatásának csökkentéséhez;

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 13
5. bekezdés

5. megjegyzi, hogy a biztonságos, környezetkímélő, hatékony és megfizethető 
tömegközlekedési rendszerek, valamint a közös autóhasználat, autómegosztás és a 
nem motorizált mobilitás támogatása fontos lépés a közlekedés környezetre gyakorolt 
negatív hatásának csökkentése felé; sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
követeljék meg az EU valamennyi városában a kerékpár-használatot megkönnyítő 
és előmozdító különös intézkedésekkel ellátott városi mobilitási tervek bevezetését;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 14
5. bekezdés

5. megjegyzi, hogy a biztonságos, környezetkímélő, hatékony és megfizethető 
tömegközlekedési, továbbá vasúti és vízi áruszállítási rendszerek, valamint a közös 
autóhasználat és autómegosztás és a nem motorizált mobilitás intenzív előmozdítása –
a teljes motorizált közlekedési igény csökkentésére irányuló, ezzel párhuzamos 
politikákkal együtt – fontos lépés a közlekedés környezetre gyakorolt negatív 
hatásának csökkentése felé;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 15
5a. bekezdés (új)

5a. felszólítja a tagállamokat, hogy a magatartási mintákban a valódi változások 
megvalósítása érdekében támogassanak – különösen a fiatalabb generációra 
irányuló – tájékoztató és oktatási kampányokat, amelyek a célratörő, hosszú távú 
fenntartható közlekedési stratégia kulcsfontosságú elemei;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Kathy Sinnott

Módosítás: 16
6. bekezdés

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy komoly, kötelező CO2-kibocsátási 
határértékeket állapítsanak meg az új autókra és haszongépjárművekre vonatkozóan, 
hogy – amennyiben használatuk nem mellőzhető – azok üzemanyag-takarékosabbak 
és (törlés) megfizethetőek legyenek, és hogy ösztönözzék a biogázból származó 
alternatív üzemanyagok gondos és fenntartható előállítását, azonban a korábban 
körvonalazott intézkedéseken keresztül elért, nagy mértékben csökkentett autó- és 
haszongépjármű-használattal összefüggésben;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Rebecca Harms

Módosítás: 17
6. bekezdés

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy komoly, kötelező CO2-kibocsátási 
határértékeket állapítsanak meg az autókra vonatkozóan, hogy azok üzemanyag-
takarékosabbak (törlés) legyenek, és hogy biztosítsák a biomasszából származó 
alternatív üzemanyagok előállításának fenntarthatóságát, (törlés) figyelembe véve az 
élelmiszergyártással és az erdőirtással kapcsolatos következményeket is;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens Holm

Módosítás: 18
6. bekezdés

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy komoly, kötelező CO2-kibocsátási 
határértékeket állapítsanak meg az autókra vonatkozóan, hogy azok üzemanyag-
takarékosabbak és minden felhasználó számára megfizethetőek legyenek, és hogy 
ösztönözzék a biomasszából származó, nem fosszilis üzemanyagok gondos és 
fenntartható előállítását, ami a fosszilis üzemanyagokhoz képest jelentősen csökkenti 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, ami vitathatatlan elsőbbséget élvez, 
figyelembe véve az élelmiszergyártással, a biológiai sokféleséggel, a vonatkozó ILO-
normákkal, a vízi erőforrásokkal, a földhasználat változásaival és az erdőirtással 
kapcsolatos következményeket;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 19
6. bekezdés

6. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy komoly, kötelező CO2-kibocsátási 
határértékeket állapítsanak meg az autókra vonatkozóan, hogy azok üzemanyag-
takarékosabbak és minden felhasználó számára megfizethetőek legyenek, és hogy 
ösztönözzék a biomasszából származó alternatív üzemanyagok gondos és fenntartható 
előállítását, (törlés) a leghatékonyabb módszerek alkalmazásával és figyelembe véve 
az élelmiszergyártással és az erdőirtással kapcsolatos következményeket;
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Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Duarte Freitas

Módosítás: 20
6a. bekezdés (új)

6a. újólag megismétli, hogy a fiatal gépjárműpark létfontosságú a CO2-kibocsátás 
lehető legalacsonyabb szintre való csökkentéséhez; úgy véli, hogy a tagállamoknak 
piaci eszközöket kell használniuk gépjárműparkjaik megújításának 
előmozdításához; 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 21
6a. bekezdés (új)

6a. kéri a közlekedési piaci szereplők felelősségteljesebb részvételét (pl. a köz-és 
magánszféra közötti partnerségekben), ami a környezetvédelmi célok elérésének 
hajtóerejeként használható ki;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 22
7. bekezdés

7. támogatja a fenti célok eléréséhez megvalósítandó szükséges kutatásokat a 7. 
keretprogramon belül, és arra ösztönzi a Bizottságot, hogy keresse a köz- és 
magánszféra partnerségek lehetőségeit a kutatás-fejlesztés terén annak érdekében, 
hogy kidolgozzák azt a technológiát, amely a fenntartható környezetkímélő 
közlekedés számára szükséges; felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a már 
meglévő, még inkább környezetbarát új technológiák jobb és fokozottabb kiaknázása 
azonnali hozzáadott értéket vezetne be az európai közlekedéspolitikába;

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 23
7a. bekezdés (új)

7a. úgy véli, hogy Európa e területen betöltött vezető szerepe megerősítésének 
létfontosságú eszközét képezi az olyan alternatív és megújuló üzemanyagok – mint 
például a hidrogén- és üzemanyagcellák – kifejlesztése, amelyek a jövőben 
várhatóan a motorrendszer jelenlegi technológiáinál életképesebb alternatívákká 
válnak;

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 24
7a. bekezdés (új)

7a. rámutat arra, hogy a hatóságok fontos szerepet játszhatnak a fenntartható 
közlekedés előmozdításában, amikor saját közlekedési rendszerük számára 
járműveket szereznek be;

Or. en
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