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Módosítás 1
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a városi 
közlekedés az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának 70%-áért felel; úgy véli, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentése csupán a 
közlekedési politika irányváltoztatásával 
valósítható meg;

Or. de

Módosítás 2
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy a környezetbarát 
városi közlekedés azon alapszik, hogy
elkerüljék a mobilitást, hogy
fokozottabban környezetbarát közlekedési 
eszközöket alkalmazzanak (különös 
tekintettel a gyalogos vagy kerékpáros 
közlekedésre), és hogy bővítsék a 
tömegközlekedési kínálatot;

Or. de

Módosítás 3
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

1c. úgy véli, hogy a városokban a rövid 
útvonalakra épülő ideális városkép 
kialakítása a legalkalmasabb módja a 
környezet- és éghajlatbarát mobilitás 
lehetővé tételének;

Or. de

Módosítás 4
Jan Olbrycht

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy a városi közlekedés a 
szubszidiaritás elvének van alárendelve, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a helyi 
hatóságok európai együttműködés és 
koordináció nélkül nem képesek válaszolni 
ezekre a kihívásokra, így a Bizottságnak 
kell tanulmányokat, jogi keretet 
biztosítania, finanszíroznia a kutatást, 
illetve ösztönözni és terjeszteni a legjobb 
gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, hogy 
egyetlen kötetben tegye közzé a vonatkozó
európai szabályozások rendelkezéseit; 

2. emlékeztet, hogy a városi közlekedés a 
szubszidiaritás elvének van alárendelve, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a helyi 
hatóságok európai együttműködés és 
koordináció nélkül gyakran nem képesek 
válaszolni ezekre a kihívásokra, így a 
Bizottságnak kell tanulmányokat, jogi 
keretet biztosítania, finanszíroznia a 
kutatást, illetve ösztönözni és terjeszteni a 
legjobb gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, 
hogy egyetlen kötetben tegye közzé az erre 
a területre vonatkozó hatályos európai 
szabályozások rendelkezéseit, valamint 
ajánlja fel a városoknak és a regióknak a 
fejlesztési stratégia tervezésére és 
bevezetésére irányuló döntések 
meghozását elősegítő kohéziós referencia-
keretrendszereket; 

Or. pl



AM\764631HU.doc 5/8 PE418.414v01-00

HU

Módosítás 5
Grażyna Staniszewska

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. emlékeztet, hogy a városi közlekedés a 
szubszidiaritás elvének van alárendelve, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a helyi 
hatóságok európai együttműködés és 
koordináció nélkül nem képesek válaszolni 
ezekre a kihívásokra, így a Bizottságnak 
kell tanulmányokat, jogi keretet 
biztosítania, finanszíroznia a kutatást, 
illetve ösztönözni és terjeszteni a legjobb 
gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, hogy 
egyetlen kötetben tegye közzé a vonatkozó 
európai szabályozások rendelkezéseit; 

2. emlékeztet, hogy a városi közlekedés a 
szubszidiaritás elvének van alárendelve, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a helyi 
hatóságok európai együttműködés és 
koordináció nélkül nem képesek válaszolni 
ezekre a kihívásokra, így a Bizottságnak 
kell tanulmányokat, jogi keretet 
biztosítania, finanszíroznia a kutatást, 
illetve ösztönözni és terjeszteni a minden 
uniós nyelven általánosan elérhető 
szabályokra alapuló legjobb 
gyakorlatokat; kéri a Bizottságot, hogy 
egyetlen kötetben tegye közzé a vonatkozó 
európai szabályozások rendelkezéseit; 

Or. pl

Módosítás 6
Iosif Matula

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. véleménye szerint a városi mobilitás a 
távolsági hálózatok kialakítását is kell, 
hogy szolgálja, amelyekkel a nagy 
városokat hálózatba kapcsolják a fejlődés 
érdekében, hogy a személy- és áruszállítás 
felgyorsuljon, továbbá hogy fejlődjön a 
turizmus;

Or. ro
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Módosítás 7
Iosif Matula

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. kéri, hogy a városi, a város környéki, a 
nemzeti és az európai szereplőket 
összefogó, partnerségen alapuló irányítás 
keretében mozdítsák elő az integrált 
megközelítés elvét, amely figyelembe veszi 
a közlekedéshez kapcsolódó olyan egyéb 
szempontokat is, mint a társadalmi 
beilleszkedés, a zaj, a versenyképesség, a 
környezet stb.; ismételten kéri, hogy az 
integrált megközelítés végrehajtása legyen 
kötelező a programozási időszakban és a 
strukturális alapok címén kiválasztott 
projekteknél;

3. kéri, hogy a városi, a város környéki, a 
nemzeti és az európai szereplőket 
összefogó, partnerségen alapuló irányítás 
keretében mozdítsák elő az integrált 
megközelítés elvét, amely figyelembe veszi 
a közlekedéshez kapcsolódó olyan egyéb 
szempontokat is, mint a társadalmi 
beilleszkedés, a zaj, a biztonság, a 
versenyképesség, a környezet stb.; 
ismételten kéri, hogy az integrált 
megközelítés végrehajtása legyen kötelező 
a programozási időszakban és a strukturális 
alapok címén kiválasztott projekteknél;

Or. ro

Módosítás 8
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
jelenlegi 2007–2013-as támogatási 
időszakban a strukturális alapokból a 
közlekedésre előirányzott összes 
pénzeszköznek (82 milliárd EUR) csupán
9%-át (8 milliárd EUR) fordítják a városi 
közlekedésre; úgy véli, hogy ez az arány 
túl kicsi ahhoz, hogy eleget tehessenek az 
európai városok megfelelő mobilitási
követelményeinek, valamint a környezet-
és éghajlatvédelmi követelményeknek;

Or. de
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Módosítás 9
Gisela Kallenbach

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. megállapítja, hogy az európai 
konjunktúraprogram keretében a 
strukturális alapok pénzeszközeit a 
fenntartható infrastrukturális projektekre 
fordítják; nyomatékosan felszólítja a 
tagállamokat és a régiókat, hogy e 
pénzeszközök jelentős részét az 
éghajlatbarát városi közlekedésre 
fordítsák;

Or. de

Módosítás 10
Iosif Matula

Véleménytervezet
4 bekezdés  3 a és 3 b franciabekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

- használja a környezetbarát, információs 
és kommunikációs technológiákat, 
amelyek jelentősen csökkentik a 
nagyvárosok jellegzetes gondjait: a nagy 
népsűrűséget, a baleseteket, a 
szennyeződést stb.;
- arra ösztönözze a regionális és helyi 
hatóságokat, hogy lehetőség szerint 
segítsék elő a kerékpár használatát, mind 
a forgalom mérséklése, mind pedig a 
környezetszennyezés csökkentése 
érdekében;

Or. ro
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