
AM\764311HU.doc PE418.364v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Regionális Fejlesztési Bizottság

2008/2216(INI)

26.1.2009

MÓDOSÍTÁS:
1 - 17

Véleménytervezet
Giovanni Robusti
(PE416.672v01-00)

Az intelligens közlekedési rendszerekre vonatkozó cselekvési terv
(2008/2216(INI))



PE418.364v01-00 2/10 AM\764311HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\764311HU.doc 3/10 PE418.364v01-00

HU

Módosítás 1
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
-1 bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

-1. rámutat, hogy az intelligens 
közlekedési rendszerek (Intelligent 
Transport Systems – ITS) ugyan 
segítséget nyújthatnak az egyre növekvő 
közlekedési forgalom kezeléséhez, 
azonban önmagukban nem elegendőek
ahhoz, hogy fenntartható megoldást 
kínáljanak a sürgető közlekedési 
problémákra; úgy véli, hogy a forgalom 
elkerülésére és csökkentésére irányuló 
erőfeszítéseknek továbbra is maximális
elsőbbséget kell élvezniük;

Or. de

Módosítás 2
Jim Higgins

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza azt a pozitív hatást, 
amelyet az intelligens közlekedési 
rendszerek (Intelligent Transport System, 
ITS) a fenntartható fejlődésre gyakorolnak 
azáltal, hogy a kölcsönös 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos feltételek 
megállapítása, a helyi és régióközi 
kereskedelem fokozása, valamint az 
Európai Uniós belső piacának és az 
intelligens közlekedési rendszerek 
végrehajtásából eredő tevékenységekkel 
kapcsolatos foglalkoztatásnak a 
fejlesztésével javítják a régiók gazdasági 
teljesítményét;

1. hangsúlyozza azt a pozitív hatást, 
amelyet az intelligens közlekedési 
rendszerek (Intelligent Transport System, 
ITS) a fenntartható fejlődésre gyakorolnak 
valamennyi régió, köztük a városi 
területek gazdasági teljesítményének 
javítása, a kölcsönös hozzáférhetőséggel 
kapcsolatos feltételek megállapítása, a 
helyi és régióközi kereskedelem fokozása, 
valamint az Európai Uniós belső piacának 
és az intelligens közlekedési rendszerek 
végrehajtásából eredő tevékenységekkel 
kapcsolatos foglalkoztatásnak a fejlesztése
révén;
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Or. en

Módosítás 3
Jim Higgins

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az ITS-ek javíthatják az 
európai polgárok életkörülményeit, 
javíthatják az útbiztonságot, csökkenthetik 
a káros kibocsátásokat és a 
környezetszennyezést, növelhetik a 
közlekedési hatékonyságot és 
csökkenthetik a forgalmi torlódást;

2. úgy véli, hogy az ITS-ek javíthatják az 
európai polgárok, különösen a városi 
területeken élők életkörülményeit, 
hozzájárulhatnak az útbiztonság 
javításához, csökkenthetik a káros 
kibocsátásokat és a környezetszennyezést, 
növelhetik a közlekedési hatékonyságot és 
csökkenthetik a forgalmi torlódást;

Or. en

Módosítás 4
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy az ITS-ek javíthatják az 
európai polgárok életkörülményeit, 
javíthatják az útbiztonságot, csökkenthetik 
a káros kibocsátásokat és a 
környezetszennyezést, növelhetik a 
közlekedési hatékonyságot és 
csökkenthetik a forgalmi torlódást;

2. úgy véli, hogy az ITS-ek javíthatják az 
európai polgárok életkörülményeit, 
javíthatják az útbiztonságot, csökkenthetik 
a káros kibocsátásokat és a 
környezetszennyezést, növelhetik a 
közlekedési hatékonyságot, javíthatják a 
külső területek megközelíthetőségét és 
csökkenthetik a forgalmi torlódást;

Or. ro
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Módosítás 5
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. az energiahatékonyság javítása 
céljából új technológiák bevezetését
szorgalmazza mind regionális, mind 
közösségi szinten;

Or. ro

Módosítás 6
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza a köz- és magánszféra 
közötti partnerségeknek (PPP) az ITS-ek
megvalósításában betöltött fontos 
szerepét, továbbá felszólítja a Bizottságot 
és a tagállamokat, hogy tevékenyen 
lépjenek fel azok használatának 
támogatása és előmozdítása céljából;

Or. pl

Módosítás 7
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhív a tagállamok közötti operatív 
együttműködésre, hogy a 2007–2013 
közötti időszakra tervezett regionális 
politikai intézkedések végrehajtásával 

4. a tagállamok közötti operatív 
együttműködés megvalósítása céljából egy
integrált megközelítés előmozdítását 
szorgalmazza, hogy a 2007–2013 közötti 
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kapcsolatos menetrend összhangban legyen 
a cselekvési tervben megállapított 
célkitűzések elérésével;

időszakra tervezett regionális politikai 
intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 
menetrend összhangban legyen a 
cselekvési tervben megállapított 
célkitűzések elérésével;

Or. ro

Módosítás 8
Monica Giuntini

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhív a tagállamok közötti operatív 
együttműködésre, hogy a 2007–2013 
közötti időszakra tervezett regionális 
politikai intézkedések végrehajtásával 
kapcsolatos menetrend összhangban legyen 
a cselekvési tervben megállapított 
célkitűzések elérésével;

4. felhív a tagállamok közötti operatív 
együttműködésre, hogy a 2007–2013 
közötti időszakra tervezett regionális 
politikai intézkedések végrehajtásával 
kapcsolatos menetrend összhangban legyen 
a cselekvési tervben megállapított 
célkitűzések elérésével, továbbá reméli, 
hogy ez a terv rövid végrehajtási 
határidőket fog előírni;

Or. it

Módosítás 9
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a vidéki és külső 
területek jelentős szerepet játszhatnak a 
még meghatározandó és jobban 
kiaknázandó közép- és hosszú távú 
célkitűzések elérésében;

törölve

Or. de
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Módosítás 10
Jim Higgins

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a vidéki és külső 
területek jelentős szerepet játszhatnak a 
még meghatározandó és jobban 
kiaknázandó közép- és hosszú távú 
célkitűzések elérésében;

5. rámutat arra, hogy jobban meg kell 
határozni és jobban ki kell aknázni a 
városi területekben rejlő jelentős
potenciált, valamint hangsúlyozza a vidéki 
és külső területek közép- és hosszú távú 
célkitűzések elérésében betöltendő 
szerepét;

Or. en

Módosítás 11
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. rámutat arra, hogy a vidéki és külső 
területek jelentős szerepet játszhatnak a 
még meghatározandó és jobban 
kiaknázandó közép- és hosszú távú
célkitűzések elérésében;

5. rámutat arra, hogy a vidéki és külső 
területek jelentős szerepet játszhatnak a 
még meghatározandó és jobban 
kiaknázandó, közép- és hosszú távú 
kiegyensúlyozott fejlődésben;

Or. ro

Módosítás 12
Iosif Matula

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. úgy véli, hogy az intelligens 
közlekedési rendszerek létrehozása 
elengedhetetlen a fokozott idegenforgalmi 
potenciállal rendelkező térségekben, a 
közlekedés folyamatossága, a balesetek 
gyakoriságának csökkentése és a 
biztonság növelése érdekében; úgy véli, 
hogy az ITS-ek hozzájárulnak a régiók, 
köztük a legkülső régiók gazdasági 
fejlődéséhez;

Or. ro

Módosítás 13
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fektessenek nagyobb 
hangsúlyt azokra a regionális területekre, 
amelyek nagyobb szerephez jutnak a 
régióközi belvízi és tengeri közlekedéssel 
kapcsolatos lehetőségek tekintetében;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy támogassák a régiókat 
abban, hogy a különböző közlekedési 
módoknál kihasználják az ITS 
alkalmazásában rejlő lehetőségeket;

Or. de

Módosítás 14
Jim Higgins

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fektessenek nagyobb 
hangsúlyt azokra a regionális területekre, 

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy vegyék figyelembe az 
azokban a régiókban rejlő potenciált, 



AM\764311HU.doc 9/10 PE418.364v01-00

HU

amelyek nagyobb szerephez jutnak a 
régióközi belvízi és tengeri közlekedéssel 
kapcsolatos lehetőségek tekintetében;

amelyek nagyobb szerephez jutnak a 
régióközi belvízi és tengeri közlekedéssel 
kapcsolatos lehetőségek tekintetében, és 
dolgozzanak ki egyedi intézkedéseket 
számukra;

Or. en

Módosítás 15
Monica Giuntini

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fektessenek nagyobb 
hangsúlyt azokra a regionális területekre, 
amelyek nagyobb szerephez jutnak a 
régióközi belvízi és tengeri közlekedéssel 
kapcsolatos lehetőségek tekintetében;

6. felszólítja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy az európai földrajzi 
adottságokra tekintettel fektessenek 
nagyobb hangsúlyt azokra a regionális 
területekre, amelyek nagyobb szerephez 
jutnak a régióközi belvízi és tengeri 
közlekedéssel kapcsolatos lehetőségek 
tekintetében, valamint ösztönözzék az ilyen 
típusú és a hagyományos közlekedési 
módok közötti egyre fokozódó 
összekapcsolhatóságot;

Or. it

Módosítás 16
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. hangsúlyozza a régióközi, határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködés 
jelentőségét az ITS-ek kifejlesztésében és 
végrehajtásában, továbbá sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a legjobb 
gyakorlatoknak a régiók közötti 

7. hangsúlyozza a régióközi, határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködés 
jelentőségét az ITS-ek kifejlesztésében és 
végrehajtásában, továbbá sürgeti a 
Bizottságot, hogy széles körben és az 
összes uniós nyelven elférhető formában 



PE418.364v01-00 10/10 AM\764311HU.doc

HU

megosztását és cseréjét, egyfelől az ITS-
ekkel kapcsolatos know-how átadásának 
biztosítása, másfelől a rendszeren belüli 
fragmentáltság elkerülése céljából.

dolgozza ki a legjobb gyakorlatok 
cseréjének rendszerét, illetve sürgeti a 
tagállamokat, hogy biztosítsák a legjobb 
gyakorlatoknak a régiók közötti 
megosztását és cseréjét, egyfelől az ITS-
ekkel kapcsolatos know-how átadásának 
biztosítása, másfelől a rendszeren belüli 
fragmentáltság elkerülése céljából.

Or. pl

Módosítás 17
Iosif Matula

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az infrastruktúrába és 
az intelligens közlekedési rendszerekbe 
való beruházások szükségességét a 
transzeurópai hálózatok továbbfejlesztése 
céljából, amelyek főleg az Európai Unió 
régióinak összekapcsolása és a 
fenntartható európai közlekedési politika 
végrehajtásának biztosítása szempontjából 
bírnak nagy jelentőséggel.

Or. ro
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