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Módosítás: 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
1. pont

Véleménytervezet Módosítás

1. egyetért a Bizottságnak „A városi 
mobilitás új kultúrája felé” című zöld 
könyvében (COM(2007)0551) foglalt 
állításával, miszerint a városi mobilitás 
egy, a növekedést és a foglalkoztatást, 
valamint az Európai Unión belüli 
kiegyensúlyozott fejlődést elősegítő fontos 
tényező, amely ily módon hozzájárul a 
lisszaboni és a göteborgi stratégiák 
céljainak eléréséhez;

1. egyetért a Bizottságnak „A városi 
mobilitás új kultúrája felé” című zöld 
könyvében (COM(2007)0551) foglalt 
állításával, miszerint a városi mobilitás 
egy, a növekedést és a foglalkoztatást, 
valamint a régiók Európai Unión belüli 
kiegyensúlyozott fejlődését elősegítő 
fontos tényező, amely ily módon 
hozzájárul a lisszaboni és a göteborgi 
stratégiák céljainak eléréséhez;

Or. pl

Módosítás: 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
1a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a 
városi életminőség javításához egy 
következetes irányváltoztatásra van 
szükség, méghozzá célként a forgalom 
elkerülését, a tömegközlekedés elsődleges 
kiépítését és az összes közlekedési eszköz 
hatékonyabbá és tisztábbá tételét tartva 
szem előtt;

Or. de
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Módosítás: 3
Harangozó Gábor

Véleménytervezet
2. pont

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben férnek
hozzá a városi területek közlekedési 
szolgáltatásaihoz;

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok a városi területeken belül 
és a városi területeken egyenlő mértékben 
férjenek hozzá a magas szinvonalú
közlekedési szolgáltatásokhoz;

Or. en

Módosítás: 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
2. pont

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben férnek
hozzá a városi területek közlekedési 
szolgáltatásaihoz;

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben 
férjenek hozzá a városi területek 
közlekedési szolgáltatásaihoz, és 
mindenekelőtt a tömegközlekedéshez;

Or. pl

Módosítás: 5
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
2. pont

Véleménytervezet Módosítás
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2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben férnek
hozzá a városi területek közlekedési 
szolgáltatásaihoz;

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben és
akadálytalanul férjenek hozzá a városi 
területek közlekedési szolgáltatásainak 
összehangolt rendszeréhez;

Or. pl

Módosítás: 6
Brigitte Douay

Véleménytervezet
2. pont

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben férnek
hozzá a városi területek közlekedési 
szolgáltatásaihoz;

2. hangsúlyozza, hogy az EU területi 
kohéziójának elérése szempontjából 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a polgárok egyenlő mértékben 
férjenek hozzá a városi területek 
közlekedési szolgáltatásaihoz; kéri 
továbbá, hogy szenteljenek különös 
figyelmet a fogyatékkal élő személyeknek, 
valamint a városok és a városi 
peremterületek közlekedési eszközeihez 
való hozzáférésüknek; 

Or. fr

Módosítás: 7
Harangozó Gábor

Véleménytervezet
3. pont

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás
jelentős szerepet játszik a városközpontok
belső kohéziójának biztosításában és hogy 

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás 
jelentős szerepet játszik a nagyvárosi 
térségek és környékük belső kohéziójának 
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a városi közlekedés fejlesztésére irányuló 
stratégiákat ezért szorosan össze kell 
kapcsolni a területfejlesztéssel és a városi 
területek fejlesztésével foglalkozó, 
szélesebb körű stratégiákkal;

biztosításában, és hogy a városi közlekedés 
fejlesztésére irányuló stratégiákat ezért 
szorosan össze kell kapcsolni a 
területfejlesztéssel és a városi területek 
fejlesztésével foglalkozó, szélesebb körű 
stratégiákkal;

Or. en

Módosítás: 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
3. pont

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás 
jelentős szerepet játszik a városközpontok
belső kohéziójának biztosításában és hogy 
a városi közlekedés fejlesztésére irányuló 
stratégiákat ezért szorosan össze kell 
kapcsolni a területfejlesztéssel és a városi 
területek fejlesztésével foglalkozó, 
szélesebb körű stratégiákkal;

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás 
jelentős szerepet játszik a nagyvárosi 
térségek belső kohéziójának biztosításában,
és hogy ezzel összefüggésben a városi 
közlekedés fejlesztésére irányuló 
stratégiákat szorosan össze kell kapcsolni a 
területfejlesztéssel és a városi területek 
fejlesztésével foglalkozó, szélesebb körű 
stratégiákkal;

Or. pl

Módosítás: 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
3. pont

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás
jelentős szerepet játszik a városközpontok
belső kohéziójának biztosításában és hogy 
a városi közlekedés fejlesztésére irányuló 
stratégiákat ezért szorosan össze kell 
kapcsolni a területfejlesztéssel és a városi 

3. hangsúlyozza, hogy a városi mobilitás 
jelentős szerepet játszik a nagyvárosi 
térségek belső kohéziójának biztosításában,
és hogy a városi közlekedés fejlesztésére 
irányuló stratégiákat ezért szorosan össze 
kell kapcsolni a területfejlesztéssel és a 
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területek fejlesztésével foglalkozó, 
szélesebb körű stratégiákkal;

városi területek fejlesztésével foglalkozó, 
szélesebb körű stratégiákkal; úgy véli, 
hogy az ilyen stratégiáknak a helyi ellátó 
létesítmények lehetőség szerinti 
decentralizálásához kell vezetniük; 

Or. de

Módosítás: 10
Brigitte Douay

Véleménytervezet
3a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy javítsák az elővárosoknak a
jelenlegi és jövőbeni helyiérdekű 
közlekedési programokba való 
bekacsolódását annak érdekében, hogy 
biztosítsák a területi folytonosságot és 
megkönnyítsék a polgároknak a városi 
peremterületek közlekedési 
szolgáltatásaihoz való hozzáférését;

Or. fr

Módosítás: 11
Harangozó Gábor

Véleménytervezet
4. pont

Véleménytervezet Módosítás

4. meggyőződése, hogy noha a közlekedési 
infrastruktúrák és szolgáltatások döntő 
tényezők a városközpontok vonzalma és 
versenyképessége szempontjából, a 
közlekedési beruházások hatékonysága az 
egyes városközpontok kiegyensúlyozott 
fejlesztési stratégiájához való 
kapcsolódásuktól függ;

4. meggyőződése, hogy noha a közlekedési 
infrastruktúrák és szolgáltatások döntő 
tényezők a nagyvárosi térségek vonzalma 
és versenyképessége szempontjából, a 
közlekedési beruházások hatékonysága az 
egyes nagyvárosi térségek és környékük
kiegyensúlyozott fejlesztési stratégiájához 
való kapcsolódásuktól függ;
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Or. en

Módosítás: 12
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
4. pont

Véleménytervezet Módosítás

4. meggyőződése, hogy noha a közlekedési 
infrastruktúrák és szolgáltatások döntő 
tényezők a városközpontok vonzalma és 
versenyképessége szempontjából, a 
közlekedési beruházások hatékonysága az 
egyes városközpontok kiegyensúlyozott 
fejlesztési stratégiájához való 
kapcsolódásuktól függ;

4. meggyőződése, hogy noha a közlekedési 
infrastruktúrák és szolgáltatások döntő 
tényezők a nagyvárosi térségek vonzalma 
és versenyképessége szempontjából, a 
közlekedési beruházások hatékonysága az 
egyes nagyvárosi térségek
kiegyensúlyozott fejlesztési stratégiájához 
való kapcsolódásuktól függ; ezért 
feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a 
nagyvárosi térségekre vonatkozó 
városfejlesztési terveknél vegyék
figyelembe a helyiérdekű közlekedés 
jelenlegi és jövőbeni kihatásait;

Or. fr

Módosítás: 13
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
4a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy
számos hátrányos helyzetben lévő 
városnegyed még a közlekedési 
zajterhelésnek és a levegőszennyezésnek is 
ki van téve, és ezáltal lakóhelyként és az 
életszínvonal tekintetében minőségük igen 
lecsökken; hangsúlyozza, hogy e területek 
közlekedésének megtervezésénél
fokozottan figyelni kell arra, hogy a 
közlekedés negatív környezeti hatásait 
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csökkentsék; egy olyan közlekedési terv 
elkészítését kéri, amelynek célja, hogy 
ezek a városnegyedek jobban 
integrálódjanak a város és a régió 
struktúrájába, beleértve a 
tömegközlekedési hálózatot és a 
biztonságosabb gyalogos és kerékpáros 
közlekedési lehetőségeket;

Or. de

Módosítás: 14
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
5. pont

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését;

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy a városi területek 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését kötelező előfeltételként 
határozzák meg;

Or. de

Módosítás: 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Véleménytervezet
5. pont

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését;

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek, 
valamint az agglomerációjába tartozó 
határos vidéki területek közlekedési 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését;
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Or. pl

Módosítás: 16
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
5. pont

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését;

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek 
közlekedéssel kapcsolatos
beruházástervezésének integrált 
megközelítését, továbbá biztosítsanak jobb 
hozzáférést a tömegközlekedéshez az 
idősek és a fogyatékkal élő személyek 
számára is;

Or. pl

Módosítás: 17
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
5. pont

Véleménytervezet Módosítás

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy fogadják el a városi területek 
beruházástervezésének integrált 
megközelítését;

5. felhívja a Bizottságot, a tagállamokat, 
valamint a regionális és helyi hatóságokat, 
hogy a helyi ellátás tekintetében fogadják 
el a városi területek beruházástervezésének 
integrált megközelítését, továbbá vegyék 
figyelembe a mobilitásra gyakarolt 
hatásokon túli egyéb tényezőket is, azaz a 
társadalmi integrációt, a zajt és a 
levegőszennyezést, a versenyképességet, a 
környezetet stb.;

Or. fr
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Módosítás: 18
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
5a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felszólítja a Bizottságot, hogy
könnyítse meg az integrált megközelítés 
kialakítását azáltal, hogy vizsgálatokat 
végeztet egy ilyen megközelítés pozitív 
hatásairól, illetve feltárja, hogy milyen 
költségekkel járna egy nem integrált 
megközelítés követése; felszólítja továbbá 
a Bizottságot, hogy a közvetlen érintettek 
számára adjon iránymutatást az integrált 
megközelítés végrehajtásához, például egy 
ellenőrzőlista formájában;

Or. fr

Módosítás: 19
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
6. pont

Véleménytervezet Módosítás

6. felhívja a Bizottságot a kiegyensúlyozott
városfejlesztés végrehajtásának módját 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 
uniós jogszabályok és iránymutatások 
felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy 
olyan közös referenciakeretet 
biztosíthassanak a régiók és városok 
számára, amely megkönnyíti a fejlesztési 
stratégia tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos döntéshozatalt;

6. felhívja a Bizottságot a kiegyensúlyozott 
városfejlesztés végrehajtásának módját 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 
uniós jogszabályok és iránymutatások 
felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy 
olyan közös referenciakeretet 
biztosíthassanak a régiók és városok 
számára, amely megkönnyíti a fejlesztési 
stratégia tervezésével és végrehajtásával 
kapcsolatos döntéshozatalt; felszólítja a 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy 
részletes iránymutatást, amelyben 
áttekinthető módon bemutatja a 
helyiérdekű közlekedés tekintetében 
rendelkezésre álló összes alapot (kutatási 
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keretprogram, regionális források, Life+, 
Marco Polo), valamint az EBB által kínált 
lehetőségeket, méghozzá a Regionális 
Politikai Főigazgatóság által nemrég 
közzétett, városok részére készült 
iránymutatás példáját követve; 

Or. fr

Módosítás: 20
Jean Marie Beaupuy

Véleménytervezet
6a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy a Bizottságnak 
ösztönöznie kellene a helyi szereplőket a 
magán- es közszféra közötti partnerségek 
létrehozására;

Or. fr

Módosítás: 21
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
6a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy a soron 
következő dokumentumokban határozza 
meg, hogy milyen kritériumok mellett 
biztosítható a környezetvédelmi övezetek és 
a szabad városi közlekedés 
összeegyeztethetősége;

Or. pl
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Módosítás: 22
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
6b. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy véli, hogy további olyan 
intézkedésekre van szükség, amelyek az 
intelligens városi közlekedési rendszerek 
alkalmazásának szabványosítását, 
javítását és bővítését szolgálják, 
elsősorban az utasok, a járművezetők és a 
fuvarozók szempontjából;

Or. pl

Módosítás: 23
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
6c. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy el kell fogadni egy (a 
hatékony, megbízható, gyors és 
biztonságos tömegközlekedéshez való 
hozzáféréssel kapcsolatos) európai jogi 
chartát, valamint meg kell határozni a 
tömegközlekedést használók 
kötelezettségeit (különösen a 
tömegközlekedés használatához 
kapcsolódó költségekből való részesedés 
tekintetében);

Or. pl

Módosítás: 24
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
7. pont
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Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza, hogy a városfejlesztés 
tervezése a helyi hatóságok hatáskörébe 
tartozik; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a helyi hatóságokat a próba- és 
kísérleti projektek előmozdítása és a 
várostervezés területére irányuló kutatási 
támogatás révén, valamint a tagállamokban 
rendelkezésre álló pénzügyi források 
felhasználására való ösztönzés útján;

7. hangsúlyozza, hogy a városfejlesztés 
tervezése a helyi hatóságok hatáskörébe 
tartozik; felhívja a Bizottságot, hogy 
támogassa a helyi hatóságokat a próba- és 
kísérleti projektek előmozdítása –
különösen a városi mobilitáshoz 
kapcsolódó integrált megközelítés 
alkalmazása tekintetében –, illetve a 
várostervezés területére irányuló kutatási 
támogatás révén, valamint a tagállamokban 
rendelkezésre álló – például a strukturális 
alapokból, a Kohéziós Alapból és az 
Európai Beruházási Bank által nyújtott 
kölcsönökből származó – pénzügyi 
források ezzel kapcsolatos felhasználására 
való ösztönzés útján;

Or. pl

Módosítás: 25
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
7a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. felszólítja a Bizottságot, hogy indítson 
kezdeményezéseket a városi biztonság 
fokozását szolgáló intézkedések terjesztése 
– pl. a városokban a videokamerás 
felügyelet előmozdítása – céljából;

Or. pl

Módosítás: 26
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
7b. pont (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7b. felszólítja a Bizottságot annak 
megvizsgálására, hogy vajon 
létrehozható-e egy olyan rendszer, 
amellyel jutalmazhatók lennének azok a 
városok, amelyek innovatív megoldásokat 
alkalmaznak a városi közlekedési 
torlódások leküzdésére;

Or. pl

Módosítás: 27
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8. pont

Véleménytervezet Módosítás

8. meggyőződése, hogy a strukturális 
alapokból és a kohéziós alapból származó 
támogatásokhoz való hozzáférést a 
kiegyensúlyozott városfejlesztés hosszú 
távú tervének kidolgozásától kell függővé 
tenni;

8. meggyőződése, hogy a strukturális 
alapokból és a kohéziós alapból származó 
támogatásokhoz való hozzáférést a városi 
területek és környékük fenntartható
fejlesztésére irányuló integrált stratégiák
kidolgozásától kell függővé tenni;

Or. de

Módosítás: 28
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
8a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. felszólítja a Bizottságot annak 
ismertetésére, hogy a nagy projektek 
végrehajtásánál az integrált mobilitási 
tervek tekintetében milyen előnyök 
származnak a tagállamok – példaként 
említhető – jó gyakorlataiból; felszólítja a 
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Bizottságot annak megvizsgálására, hogy 
az integrált mobilitási terv benyújtása 
milyen formában lehet feltétel a 
strukturális alapokból származó 
támogatások ilyen projektek részére 
történő odaítélésénél;

Or. de

Módosítás: 29
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
9. pont

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza az optimális fejlesztési 
stratégiák kialakítására irányuló, a városok 
és régiók közötti együttműködés 
fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy 
terjessze ki a városi mobilitás területére is a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
cseréjét, különösen az URBACT program 
és a „Régiók a gazdasági változásért” 
kezdeményezés keretében.

9. hangsúlyozza az optimális fejlesztési 
stratégiák kialakítására irányuló, a városok 
és régiók közötti együttműködés 
fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy 
terjessze ki a városi mobilitás területére is a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
cseréjét, különösen az URBACT program 
és a „Régiók a gazdasági változásért” 
kezdeményezés keretében.

Or. pl

Módosítás: 30
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
9. pont

Véleménytervezet Módosítás

9. hangsúlyozza az optimális fejlesztési 
stratégiák kialakítására irányuló, a városok 
és régiók közötti együttműködés 
fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy 
terjessze ki a városi mobilitás területére is a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 

9. hangsúlyozza az optimális fejlesztési 
stratégiák kialakítására irányuló, a városok 
és régiók közötti együttműködés 
fontosságát, és felhívja a Bizottságot, hogy 
terjessze ki a városi mobilitás területére is a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok 
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cseréjét, különösen az URBACT program 
és a „Régiók a gazdasági változásért” 
kezdeményezés keretében.

cseréjét, valamint az éghajlatvédelmi
kötelezettségek végrehajtását, különösen 
az URBACT program és a „Régiók a 
gazdasági változásért” kezdeményezés 
keretében.

Or. de

Módosítás: 31
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Véleménytervezet
9a. pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy a célcsoportok és 
a nyilvánosság bevonása a fenntartható 
közlekedéstervezés sikerének
szempontjából igen fontos tényező; 

Or. de
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