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Módosítás 1
Samuli Pohjamo

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok 
– különösen a Kohéziós Alap –
hatékonyabban tudnak hozzájárulni a TEN-
T célkitűzéseihez, ha a prioritások jobban 
összpontosulnak, a finanszírozás pedig a 
szűk keresztmetszetekre és a projektek 
határokon átnyúló szakaszaira, valamint a 
közlekedést érintő új kihívásokra –
nevezetesen az éghajlatváltozásra és az 
energiaellátásra – összpontosít;

2. hangsúlyozza, hogy a strukturális alapok 
– különösen a Kohéziós Alap –
hatékonyabban tudnak hozzájárulni a TEN-
T célkitűzéseihez, ha regionális fejlesztési 
és közlekedési politika sokkal nagyobb 
hatásfokkal rendelkezik, és ha a 
prioritások jobban összpontosulnak, a 
finanszírozás pedig a szűk 
keresztmetszetekre és a projektek 
határokon átnyúló szakaszaira, valamint a 
közlekedést érintő új kihívásokra –
nevezetesen az éghajlatváltozásra és az 
energiaellátásra – összpontosít;

Or. fi

Módosítás 2
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a TEN-T
projekteknek összhangban kell állniuk a 
kiegyensúlyozott fejlődéssel kapcsolatos,
kohéziós politikai célkitűzéssel és hozzá 
kell járulnia a területi egyenlőtlenségek 
felszámolásához; úgy véli, hogy ez csak 
akkor sikerülhet, ha figyelembe veszik a 
többközpontú fejlődés európai alapelvével 
kapcsolatos követelményeket és elkerülik 
a források és a projektek területi 
koncentrációját;

Or. de
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Módosítás 3
Markus Pieper

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a jövőbeni TEN-T 
projektek kiválasztásának alapos 
közlekedési előrejelzéseken, a különböző 
piaci igényeken és tendenciákon, valamint 
a gazdaságilag és ökológiailag
fenntartható üzleti modelleken kell 
alapulnia;

Or. de

Módosítás 4
Markus Pieper

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. hangsúlyozza, hogy ökológiai és 
gazdasági szempontból számos esetben 
csak az olyan multimodális közlekedési 
rendszerek életképesek és fenntarthatóak 
a jövőben is, amelyek egy adott szállítási 
útvonalon lehetővé teszik a különböző 
közlekedési eszközök használatát;

Or. de

Módosítás 5
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. véleménye szerint a tagállamoknak el 
kell magukat kötelezniük a hosszú távú 
hálózattervezési és infrastrukturális 
fejlesztési programok mellett, biztosítva a 
projektek gyorsabb és biztosabb 
elvégzését, ami lehetővé teszi a 
magánszektor megfelelőbb részvételét;

3. véleménye szerint a tagállamoknak el 
kell magukat kötelezniük a hosszú távú 
hálózattervezési és infrastrukturális 
fejlesztési programok mellett, biztosítva a 
projektek gyorsabb és biztosabb 
elvégzését, ami a munkahelyteremtés 
megkönnyítése érdekében lehetővé teszi a 
magánszektor megfelelőbb részvételét;

Or. en

Módosítás 6
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a Bizottságnak be kell 
vezetnie egy integrált infrastrukturális 
projektet, amelynek célja, hogy a 
gazdasági válság leküzdése érdekében 
növeljék a hazai gyártást, és ezzel 
egyidejűleg támogassák egy összekapcsolt 
infrastrukturális rendszer kialakítását;

Or. en

Módosítás 7
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. hangsúlyozza, hogy az eljárások 
egyszerűsítése és a pénzügyi garanciáknak 
– különösen a KKV-k tekintetében – a 
vállalkozói kockázat csökkentése céljából 

4. hangsúlyozza, hogy az eljárások 
egyszerűsítése és a pénzügyi garanciáknak 
– különösen a KKV-k tekintetében – a
vállalkozói kockázat csökkentése céljából 
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történő bevezetése létfontosságú a 
magántőke bevonzásához, valamint az 
eredményes állami–magán partnerségek 
létrehozásához, amelyek elengedhetetlenek 
a projektek végrehajtásához;

történő bevezetése létfontosságú a 
magántőke bevonzásához, valamint az 
eredményes állami–magán partnerségek 
létrehozásához, amelyek elengedhetetlenek 
a projektek végrehajtásához; 
hangsúlyozza, hogy a köz- és magánszféra 
közötti partnerségek esetében egyértelmű 
és átlátható etikai szabályokra van 
szükség az állami intézmények és 
vállalatok tevékenysége tekintetében; 

Or. de

Módosítás 8
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy az eljárások 
egyszerűsítése nem vezethet ahhoz – még 
az európai gazdasági helyreállítási tervvel 
összefüggésben sem –, hogy a közösségi 
környezetvédelmi és éghajlatvédelmi 
jogszabályok alkalmazását figyelmen 
kívül hagyják vagy aláássák;

Or. de

Módosítás 9
Gábor Harangozó

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. emlékezteti a tagállamokat, hogy az EU 
területi kohéziója komolyan függ a régiók 
közötti jó összekapcsolódás biztosítására 
irányuló képességtől; arra sürgeti a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a 

5. emlékezteti a tagállamokat, hogy az EU 
területi kohéziója függ a régiók közötti jó 
összekapcsolódás biztosítására irányuló 
képességtől is, továbbá hogy a hatékony 
közlekedési hálózatok megvalósítása 
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meglévő projektek határokon átnyúló 
szakaszaival kapcsolatos előrehaladást és 
biztosítsák a szükséges nemzeti 
finanszírozást;

fontos szerepet játszik az EU hátrányos 
helyzetű régióinak társadalmi és 
gazdasági fejlődésében; arra sürgeti a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a 
meglévő projektek határokon átnyúló 
szakaszaival kapcsolatos előrehaladást és 
biztosítsák a szükséges nemzeti 
finanszírozást;

Or. en

Módosítás 10
Samuli Pohjamo

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. ugyancsak rámutat arra, hogy a TEN-
T hálózatok és a harmadik országok 
közlekedési hálózatai közötti 
összeköttetések javításával különösen 
javulni fog a határ menti területek 
helyzete, továbbá ez hozzáadott értéket 
teremt a régiók közötti együttműködés és 
az egész EU számára;

Or. fi

Módosítás 11
Markus Pieper

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy tekintettel az EU-nak az 
energiaellátás tekintetében a szomszédos 
országoktól való függőségére és az ebből 
fakadó kockázatokra, különösen fontos a 
kikötők és a belső szárazföldi területek
összekapcsolása, például a cseppfolyós 
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gáz szállításának lehetővé tételével;

Or. de

Módosítás 12
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. annak biztosítására sürgeti a 
Bizottságot, hogy a TEN-T hálózattal
kapcsolatosa jövőbeni terveket – nem 
feledkezve meg arról, hogy a hangsúly 
határozottan a vasúti fuvarozáson van – a 
társadalmi és a területi kohézió 
szempontjából sokkal hatékonyabban
dolgozzák ki, elkerülve az infrastruktúra 
már egyébként is sűrűn lakott területeken 
való túltelítődését és összeomlását,
tudatosabban az egész terület 
szervezettségének javítására 
összpontosítva, és figyelembe véve a nagy 
kiterjedésű és ritkán lakott vagy teljesen 
elnéptelenedő területekkel kapcsolatos 
lehetőségeket;

Or. es

Módosítás 13
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók és a 
földrajzi hátrányokkal küzdő régiók 
(hegyvidéki régiók, szigetek, ritkán lakott 
területek, a legkülső régiók és a távoli 
határvárosok) jelentős hátrányt 
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peremhelyzettel összefüggő költségek 
minimálisra csökkentése érdekében;

szenvednek a TEN-T folyosókhoz való
korlátozott hozzáférésük miatt; ajánlja, 
hogy a tagállamok javítsák helyi 
összekapcsolódásaikat a peremhelyzettel 
összefüggő költségek minimálisra 
csökkentése érdekében;

Or. es

Módosítás 14
Samuli Pohjamo

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 
minimálisra csökkentése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 
minimálisra csökkentése érdekében,
továbbá hogy biztosítsák a TEN-T 
hálózatoknak az EU egész területére való 
kiterjedését;

Or. fi

Módosítás 15
Markus Pieper

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 



PE418.316v01-00 10/15 AM\763879HU.doc

HU

minimálisra csökkentése érdekében; minimálisra csökkentése érdekében; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza a 
nemzetközi közúti összeköttetéseknek a 
helyi és regionális fejlődés tekintetében 
betöltött kimagasló szerepét;

Or. de

Módosítás 16
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 
minimálisra csökkentése érdekében;

6. hangsúlyozza, hogy a peremrégiók 
jelentős hátrányt szenvednek a TEN-T 
folyosókhoz való korlátozott hozzáférésük 
miatt; ajánlja, hogy a tagállamok javítsák 
helyi összekapcsolódásaikat a 
peremhelyzettel összefüggő költségek 
minimálisra csökkentése érdekében; 
szükségesnek tartja erősíteni a Bizottság 
azon képességét, hogy folytassa azokat a 
főbb, határokon átnyúló projekteket, 
amelyek az érintett tagállamok között 
folyamatos és szorosabb együttműködést 
igényelnek, finanszírozásuk több évre
kiterjed és időben túlnyúlnak a többéves 
pénzügyi kereteken;

Or. es

Módosítás 17
Iratxe García Pérez

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. rámutat arra, hogy a TEN-T hálózat a 
legkülső régiók szempontjából döntő 
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jelentőséggel bír, mivel ezek a régiók teljes 
mértékben a közlekedési eszközökre 
vannak utalva gazdasági fejlődésük 
megvalósítása és hozzáférhetőségük
biztosítása szempontjából;

Or. es

Módosítás 18
Markus Pieper

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy a Nyugat- és 
Kelet-Európa közötti nemzetközi 
közlekedési összeköttetések rendkívül 
nagy jelentőséggel bírnak a gazdasági 
növekedés szempontjából, különösen az új 
tagállamokban; felszólítja a Bizottságot és 
a tagállamokat, hogy Kelet- és Nyugat-
Európa között építsék ki és támogassák a 
nemzetközi közúti és vasúti 
összeköttetéseket;

Or. de

Módosítás 19
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy nemrégiben 
kibővült schengeni térségen belül különös 
figyelmet igényel a közlekedési 
infrastruktúra az új tagállamokkal közös 
határok tekintetében; ezért kéri a 
Bizottságot, hogy a helyi, regionális és 
nemzeti hatóságokkal együttműködve 
dolgozzon ki egy, a határokon átnyúló 
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közlekedési infrastruktúrák támogatására 
irányuló egyedi cselekvési programot;

Or. de

Módosítás 20
Inés Ayala Sender

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. létfontosságúnak tekinti, hogy az EU 
történelmi jelentőségű 
kötelezettségvállalást tegyen arra, hogy 
leküzdje a három nagy szimbolikus 
hegyrendszer (Alpok, Pireneusok és 
Kárpátok) tekintetében meglévő, a szabad 
mozgást korlátozó akadályokat; ezért 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy biztosítsák a hegyvidékek teljes 
átjárhatóságát célzó gyorsabb fellépéshez 
szükséges valamennyi erőforrást, 
felhasználva a szükséges, határokon 
átnyúló infrastruktúrákat is; 

Or. es

Módosítás 21
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy tartózkodjanak az 
olyan belvízi utakkal kapcsolatos 
projektek támogatásától, amelyek
megzavarhatják a természetes 
vízfolyásokat, és amelyek hasznossága és 
fenntarthatósága nem bizonyítható; 
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Or. de

Módosítás 22
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint egy, a regionális és 
helyi hatóságoknak, a civil társadalmi 
érdekelteknek és a helyi lakosságnak a 
döntéshozatali folyamatba való teljes körű 
bevonásával zajló, tényleges, alulról felfelé 
irányuló megközelítés előfeltétele a TEN-T 
projektek gyors végrehajtása, valamint 
hosszú távú tartósságuk biztosításának;

7 véleménye szerint egy, a regionális és 
helyi hatóságoknak, a civil társadalmi 
érdekelteknek és a helyi lakosságnak a 
döntéshozatali folyamatba való teljes körű 
bevonásával zajló, tényleges, alulról felfelé 
irányuló megközelítés előfeltétele a TEN-T 
projektek gyors végrehajtása, valamint 
hosszú távú tartósságuk biztosításának; 
szorgalmazza, hogy ez az előfeltétel
egyaránt vonatkozzon a TEN-T 
projektekkel kapcsolatos összes különféle 
finanszírozási formára és finanszírozási 
forrásra; 

Or. de

Módosítás 23
Samuli Pohjamo

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. véleménye szerint egy, a regionális és 
helyi hatóságoknak, a civil társadalmi 
érdekelteknek és a helyi lakosságnak a 
döntéshozatali folyamatba való teljes körű 
bevonásával zajló, tényleges, alulról felfelé 
irányuló megközelítés előfeltétele a TEN-T 
projektek gyors végrehajtása, valamint 
hosszú távú tartósságuk biztosításának;

7. véleménye szerint egy, a regionális és 
helyi hatóságoknak, a vállalatoknak, a 
civil társadalmi érdekelteknek és a helyi 
lakosságnak a döntéshozatali és tervezési 
folyamatba való teljes körű bevonásával 
zajló, tényleges, alulról felfelé irányuló 
megközelítés előfeltétele a TEN-T 
projektek gyors végrehajtása, valamint 
hosszú távú tartósságuk biztosításának;
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Or. fi

Módosítás 24
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
Paragraphe 8

Véleménytervezet Módosítás

8. úgy véli, hogy a TEN-T finanszírozás 
felhasználására, valamint az abból 
származó előnyökre vonatkozó 
információk gyakran nem eléggé láthatók a 
polgárok számára; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, 
amelyek növelik az átláthatóságot e 
pénzeszközök elosztása és az elért 
eredmények tekintetében.

8 úgy véli, hogy a TEN-T finanszírozás 
felhasználására, valamint az abból 
származó előnyökre vonatkozó 
információk gyakran nem eléggé láthatók a 
polgárok számára; ennélfogva felszólítja a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
dolgozzanak ki olyan intézkedéseket, 
amelyek növelik az átláthatóságot e 
pénzeszközök elosztása és az elért 
eredmények tekintetében, valamint
biztosítsák, hogy maradéktalanul és 
nyomon követhetően betartsák a közösségi 
és nemzeti környezetvédelmi és 
éghajlatvédelmi jogszabályokat.

Or. de

Módosítás 25
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. emlékezteti a Bizottságot, hogy az 
energiaszükségletek biztosítása újult
erőfeszítéseket igényel az új és meglévő 
csővezeték-hálózatokba való beruházások, 
új csővezeték-hálózatok tervezése, új 
tároló létesítmények építése és alternatív 
szállítási útvonalak megteremtése 
formájában.
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