
Az Európai Unió ismertetése - 2017 1

KÖZLEKEDÉSPOLITIKA: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A közlekedéspolitika több mint 30 éve az uniós közös politikák egyike, amelyet az Európai
Unió Bíróságának 1985. május 22-i, az Európai Parlament által a Tanáccsal szemben
mulasztás megállapítása iránti keresetről hozott ítélete indított útjára. A közlekedési piacok
verseny előtti megnyitása és a transzeurópai hálózatok megteremtése mellett 2020-ig egyre
nagyobb jelentőséget fog kapni a „fenntartható mobilitás” témaköre. Ez elsősorban azzal van
összefüggésben, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása folyamatosan nő az ágazatban,
ami veszélyezteti az Európai Unió éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseit.

JOGALAP

Az EUMSZ 4. cikke (2) bekezdésének g) pontja és VI. címe.

CÉLKITŰZÉSEK

A tagállamok már a Római Szerződésekben külön cím alatt hangsúlyozták a közös
közlekedéspolitika fontosságát. A közlekedés tehát egyike volt azon területeknek, amelyekre
vonatkozóan elsőként kívántak közös politikát megvalósítani a Közösségben. Az elsődleges
prioritást a közös szállítási piac kialakítása, vagyis a szolgáltatások szabad mozgásának
biztosítása és a szállítási piacok megnyitása jelentette. E cél kielégítően teljesült, mivel még a
vasúti piacok (nemzeti utasszállítási szolgáltatások) is fokozatosan megnyílnak majd a verseny
előtt.
A szállítási piacok megnyitásának folyamata ugyanakkor az egyes közlekedési módokon
belül, valamint az azok között megvalósuló verseny tisztességes feltételeinek megteremtését
is megkövetelte. Ebből adódóan – a fennálló műszaki, társadalmi és adóügyi feltételekre is
kiterjedő – nemzeti jogi és közigazgatási rendelkezések összehangolásának jelentősége egyre
nőtt.
A 2008-as gazdasági válságot követően tapasztalt forgalomcsökkenések ellenére az európai
belső piac sikeres létrehozása, a belső határok megszüntetése, a szállítási költségeknek a
szállítási piacok megnyitásából és liberalizációjából adódó csökkenése, valamint a termelési
rendszerekben és a raktározásban bekövetkező változások a vasúti személy- és áruszállítás
mennyiségének középtávú növekedéséhez vezettek. Mindazonáltal a gazdasági szempontból
rendkívül sikeres és dinamikusan fejlődő közlekedési ágazat egyre jelentősebb társadalmi
és ökológiai megfontolásokkal szembesül. Egyre nő az úgynevezett „fenntartható mobilitás”
modelljének jelentősége.
A szóban forgó modell a célkitűzések két eltérő csoportja közötti állandó kötélhúzást jelent.
Egyrészt az áruk és a személyek kedvező áron megvalósuló és hatékony mobilitása a
versenyképes belső piac központi elemét, valamint a személyek szabad mozgásának alapját
képezi. Másrészt meg kell birkózni a növekvő forgalommal, és – mintegy következésképpen



Az Európai Unió ismertetése - 2017 2

– csökkenteni kell a közúti balesetek, a légúti megbetegedések, az éghajlatváltozás, a zaj, a
környezeti károsodás vagy a forgalmi torlódások miatt keletkező külső költségeket.
E modell alkalmazása integrált megközelítést igényel a közlekedési rendszer hatékonyságának,
a közlekedésszervezésnek és a biztonságnak az optimalizálása, valamint az energiafelhasználás
és a környezetre gyakorolt káros hatások csökkentése érdekében. A modell sarokkövét többek
között a környezetbarát közlekedési módok versenyképességének növelése, a két vagy több
közlekedési mód által használt integrált közlekedési láncok kialakítása (kombinált vasúti-közúti
szállítás és intermodalitás), valamint az egyes közlekedési módok közötti verseny tisztességes
feltételeinek – az általuk előidézett költségekkel arányos, tisztességes módon megszabott
díjakon keresztül történő – megteremtése képezi.
A többirányú erőfeszítések ellenére az európai közlekedéspolitikának a fenntarthatósággal
összefüggésben komoly kihívásokkal kell még megküzdenie, mindenekelőtt a globális
felmelegedés elleni küzdelem terén. A közlekedés felel az Unió 28 tagállamában kibocsátott
üvegházhatású gázok (ÜHG) teljes mennyiségének közel egynegyedéért (az energiaszektor
után ez a második legnagyobb ÜHG kibocsátó ágazat). Másfelől Európában a közlekedés az
egyetlen ágazat, amelynek ÜHG-kibocsátása 1990 óta nőtt, összesen közel 22%-kal. (A 2008-
as recessziótól kezdődően csökkentek a kibocsátások, de a hosszú távú tendencia továbbra
is emelkedést mutat.) Ezért a közlekedésről szóló, 2011. évi fehér könyv a kibocsátások
(beleértve a nemzetközi légi közlekedés kibocsátásait, de a nemzetközi tengeri közlekedés
kibocsátásai nélkül) 20%-kal történő csökkentését javasolja 2008 és 2030 között, és legalább
60%-kal történő csökkentését 1990 és 2050 között, valamint a nemzetközi tengeri közlekedés
kibocsátásainak 40%-os csökkentését 2005 és 2050 között. A fehér könyv emellett ajánlja,
hogy a légi közlekedésben 2050-ig növeljék 40%-ra a karbonszegény fenntartható üzemanyagok
használatának arányát, valamint 2030-ra 50%-kal, 2050-re pedig 100%-kal csökkentsék a
hagyományos üzemanyagokat használó gépkocsik arányát a városi közlekedésben.

EREDMÉNYEK

A. Általános közlekedéspolitikai iránymutatások
A belső piac létrehozásáról szóló, 1985 júniusában kiadott fehér könyv ajánlásokat fogalmazott
meg a szolgáltatásnyújtás szabadságának biztosítása érdekében; referenciákat is tartalmazott
a közlekedési módokra vonatkozóan és megjelölt bizonyos, legkésőbb 1992. december 31-ig
elérendő célkitűzéseket valamennyi (szárazföldi, tengeri és légi) közlekedési mód esetében. E
célok között szerepelt a közösség érdekeit szolgáló közlekedési infrastruktúrák fejlesztése, a
határellenőrzés gyakorlatának és alaki követelményeinek egyszerűsítése, valamint a biztonság
növelése. 1992. december 2-án a Bizottság elfogadta a közös közlekedéspolitika jövőbeni
fejlesztéséről szóló fehér könyvet (COM(1992) 0494). Ebben javasolta a közlekedési
piacok megnyitását, a transzeurópai hálózatok fejlesztését, a biztonság megerősítését és a
szociális harmonizációt. Ugyanakkor ez az első fehér könyv fordulópontot is jelentett a
fenntartható mobilitási modellen alapuló, integrált és intermodális megközelítéshez vezető
úton. Később, 1998. július 22-i, „Méltányos infrastruktúra-használati díjak: az Európai
Unió közlekedési infrastruktúráinak árképzésére vonatkozó közös keretrendszer fokozatos
megteremtése” (COM(1998) 0466) című fehér könyvében a Bizottság rámutatott a tagállamok
közlekedési árképzései közötti fő különbségekre, amelyek a közlekedési módokon belüli és azok
közötti versenytorzulás számos formáját vonják maguk után. A Bizottság úgy vélte továbbá,
hogy a meglévő árképzési rendszerek a közlekedés ökológiai és társadalmi aspektusait nem
veszik kellő mértékben figyelembe.
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Az „Európai közlekedéspolitika 2010-re: ideje dönteni” című második fehér könyvében
(COM(2001) 0370) a Bizottság először is az európai közlekedéspolitika problémáit és kihívásait
elemezte, különösen az Európai Unió közelgő keleti bővítésének fényében. A Bizottság
erős forgalomnövekedést jósolt, ami – különösen a közúti és légi közlekedés esetében
– nagyobb forgalmi torlódásokkal és túlterheléssel párosul, valamint az egészségügyi és
környezeti kockázatok növekedésével jár. E tendenciák megfékezése és egy gazdaságilag
hatékony, ugyanakkor környezetvédelmi és társadalmi szempontból is felelős közlekedési
rendszer létrehozása érdekében a Bizottság előterjesztett egy 60 intézkedésből álló csomagot.
Az intézkedéseket azzal a céllal fogalmazták meg, hogy megtörjék a gazdasági és a
forgalmi növekedés közötti kapcsolatot, és megszüntessék az egyes közlekedési módok
növekedése közötti egyenlőtlenségeket. A 2001. évi fehér könyv célja az volt, hogy
az 1998-as szinten stabilizálja a vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és a rövid távú
tengeri közlekedés részesedését (amely, a Parlament A5-0444/2002 jelentése szerint inkább
minimális célkitűzés; 8. o.). Ennek érdekében az intézkedések főként a vasúti szállítás
felélénkítését, a tengeri és folyami szállítás előmozdítását, valamint a közlekedési módok
hálózatba szervezésének elősegítését célozták. A Bizottság továbbá kilátásba helyezte a
transzeurópai közlekedési hálózatokra vonatkozó iránymutatások felülvizsgálatát (TEN-T
5.8.1.) annak érdekében, hogy azokat az új tagállamokkal bővülő Európai Unióhoz igazítsák,
valamint hogy a korábbinál erősebben szorgalmazzák a határokon átnyúló közlekedésben
jelentős forgalmi elakadásokat okozó „szűk keresztmetszetek” felszámolását. A fehér könyv
harmadik, a közlekedési rendszerek használóinak jogaival és kötelezettségeivel foglalkozó része
rendelkezett a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó cselekvési programról, a használók
jogainak megerősítéséről, valamint a költségek átláthatóságáról valamennyi közlekedési mód
esetében, ami a különböző infrastruktúrák árképzési elveinek közelítésével valósítható meg.
Negyedsorban a Bizottság hangsúlyozta, hogy foglalkozni kell a globalizáció közlekedési
ágazatot érintő következményeivel.

MEGVALÓSÍTÁS ÉS A KÖZLEKEDÉS JÖVŐJÉRŐL FOLYTATOTT
VITA

A. 2001–2008
A Bizottság erőfeszítései ellenére a közös közlekedéspolitika a 80-as évek második feléig
csak lassan fejlődött. A közös közlekedési szabályozás felé vezető út csak azután nyílt
meg, hogy az Európai Parlament (EP) mulasztás megállapítása iránti keresetet nyújtott
be a Tanáccsal szemben. Az Európai Bíróság a 13/83. számú, mulasztás megállapításáról
szóló ügyben 1985. május 22-én hozott ítéletében a Tanácsot cselekvésre sürgette, valódi
lökést adva ezáltal a közös közlekedéspolitikának. Az 1992. és 2001. évi fehér könyvben
foglalt intézkedések nagy részét azóta már végrehajtották vagy bevezették. Az Európai Unió
néhány nagyratörő technológiai projektet is elindított abban az időszakban, mint például a
Galileo európai műholdas navigációs rendszert, az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszert
(ERTMS) és a légiforgalmi irányítás infrastruktúrájának tökéletesítésére irányuló SESAR
programot. 2006 júniusában a Bizottság időközi értékelést terjesztett elő a fehér könyvről
(COM(2006) 0314). A Bizottság úgy vélte, hogy a 2001-ben tervbe vett intézkedések
nem elegendőek a megfogalmazott célkitűzések eléréséhez. Az így létrehozott új eszközök
között említhetők: a) a teherfuvarozási logisztikáról szóló, (COM(2007) 0607), az intelligens
közlekedési rendszerek alkalmazásának európai bevezetésére vonatkozó (COM(2008) 0886) és
a városi mobilitásról szóló (COM(2009) 0490) cselekvési tervek; b) a Naiades és a Naiades II
(2013): Integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás érdekében (COM(2006) 0006);

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=NUSE&relValue=A5-0444/2002
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.8.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0314
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0607
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2008)0886
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:52013DC0623
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2006)0006


Az Európai Unió ismertetése - 2017 4

és c) az Európai Unió tengeri szállítási politikájára vonatkozó, a 2018-ig terjedő időszakra szóló
javaslatok és stratégiai célkitűzések (COM(2009) 0008).
2008 júliusában a Bizottság benyújtotta a „környezetbarátabb közlekedésre” vonatkozó
intézkedéscsomagját, amely a külső költségek internalizálását célzó stratégiára irányult minden
közlekedési mód esetében. Ez a csomag három közleményt és az euromatrica-irányelv
felülvizsgálatának javaslatát foglalta magában (lásd 5.6.4. – A.2. Az útdíjak beszámítása).
B. 2009–2015
Kevesebb mint tíz évvel második (2001) fehér könyve után a Bizottság eszmecserét
kezdeményezett a közlekedés hosszú távú jövőjéről (20–40 éves távlatban), és ennek
eredményeit „A közlekedés fenntartható jövője: útban az integrált, csúcstechnológiát képviselő,
felhasználóbarát rendszer felé” című közleményében ismertette (COM(2009) 0279, 4. o.).
A közlemény felvázolta a jövőbeni európai közlekedési rendszer tendenciáit, kihívásait és
lehetőségeit, nevezetesen: a) a globalizáció előrehaladása, b) a harmadik országokkal fennálló
kapcsolatok fejlődése, c) az áruszállítás bővülése, d) a társadalmi és demográfiai szerkezet
változása, e) a növekvő urbanizáció, f) a kereskedelem jövőbeni fejlődése, g) az energia,
a közlekedés és a kommunikációs technológiák területének lehetséges technikai fejlődése,
h) az éghajlatváltozás lehetséges következményei, valamint i) az energiaellátás területén
végrehajtandó változtatások terén.
A 2011. március 28-án közzétett, a közlekedés jövőjét 2050-ig tárgyaló, „Útiterv az egységes
európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony
közlekedési rendszer felé” című harmadik fehér könyvében (COM(2011) 0144) a Bizottság
leírja a közlekedés régi és új kihívásai közötti átmenetet, és felsorolja az azok leküzdésére
szolgáló eszközöket. A Bizottság azt a (nagyon nehéz) célt tűzi ki, hogy az üvegházhatású
gázok kibocsátását – a közlekedés növekedésének fékezése és a mobilitás veszélyeztetése nélkül
– 2050-re legalább 60%-kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest, és megjelöl egy
(ambiciózus) köztes célt, miszerint 2020–2030-ra 20%-kal kell csökkenteni az ÜHG-kibocsátást
a 2008-as szinthez képest. Ezek a célok azonban messze elmaradnak a 2015. decemberi párizsi
éghajlat-változási konferencián (COP21) megállapítottaktól (vagyis az ÜHG-kibocsátások
legalább 40%-os csökkentése 2021 és 2030 között). 2020-ig a realizmus ugyanolyan fontos
lesz mint az ambíció a gazdasági és környezeti kihívásoknak a közös közlekedéspolitika általi
kezeléséhez, a kibocsátások drasztikus csökkentésének megvalósításához való hozzájárulás
érdekében. Ez azzal jár, hogy az energiafelhasználás takarékosabb és tisztább módjait kell
alkalmazni a közlekedésben, jobban ki kell használni a korszerű infrastruktúrákat, és mérsékelni
kell a közlekedés környezetre gyakorolt hatását. A közlekedésről szóló fehér könyv 10
célkitűzést határoz meg (ezek többek között azt foglalják magukban, hogy 2030-ig a közúti
áruszállítás 30%-át, 2050-ig több mint 50%-át a vasútra és a vízi utakra kell terelni; 2030-ig
meg kell háromszorozni a nagysebességű vasúthálózat hosszát, és 2050-re a közepes távolságú
személyszállítást nagyrészt vasúton kell bonyolítani; 2030-ra létre kell hozni az EU területén
teljes mértékben működő multimodális TEN-T „alaphálózatot”, 2050-re pedig egy jó minőségű,
nagy kapacitású hálózatot, valamint a kapcsolódó információs szolgáltatásokat). A Bizottság
célja, hogy egy valódi egységes európai közlekedési térséget hozzon létre megszüntetve a
közlekedési módok és a nemzeti rendszerek között fennmaradó akadályokat, támogatva az
integrációs folyamatot és elősegítve a multinacionális és multimodális szereplők megjelenését.
A versenyszabályok valamennyi közlekedési módra történő szigorú alkalmazásával kapcsolatos
feszültségek és torzulások elkerülése érdekében a javasolt stratégia a szabályok fokozottabb
harmonizációját és végrehajtását irányozza elő szociális, környezetvédelmi és biztonsági téren,
valamint a szolgáltatások minimális szintjére vonatkozó normákat és felhasználói jogokat
javasol. A stratégia egy másik része az innováció a jövőért, amely új technológiai megoldásokat

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0008
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_5.6.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0279
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0144
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és a fenntarthatóbb mobilitás irányába való elmozdulást vonja maga után. Végül pedig, egy
modern közlekedési infrastruktúrahálózat jelentős erőforrásokat, diverzifikált finanszírozási
forrásokat és intelligens árképzési rendszereket igényel. Például a közlekedési ágazat az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (melyet az 1316/2013/EU rendelet hozott létre) legnagyobb
kedvezményezettje a 2020-ig rendelkezésre álló 26 milliárd eurós költségvetés révén.
2016. július 1-én a Bizottság munkadokumentum formájában jelentést adott ki
(SWD(2016)0226) a 2011. évi fehér könyv tízéves programjának megvalósításában elért
eredményekről; a II. melléklet tartalmazza a 2016 májusáig elvégzett tevékenységek részletes
kimutatását.

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A. Hatáskörök
Az Európai Parlament szerepe még a közlekedés terén is fokozatosan nőtt a kizárólag
konzultatív részvételtől (a Maastrichti Szerződés hatálybalépéséig) az együttdöntésig (az
Amszterdami Szerződés óta), ami a Tanáccsal egyenrangú helyzetbe hozza a Parlamentet.
A Lisszaboni Szerződés (1.1.5.) hivatalosan megújította ezt a területet azáltal, hogy bevezette
a VI. címbe a közös közlekedéspolitikát, amely ugyanakkor az Unió megosztott hatáskörei alá
kerül (az EUMSZ 4. cikke (2) bekezdésének g) pontja értelmében). Az EUMSZ 91. cikke és
100. cikkének (2) bekezdése szintén rendes jogalkotási eljárást ír elő a közlekedés valamennyi
területén (különösen 1.4.1.).
B. Általános megközelítés
Amellett, hogy jelentősen támogatta a szállítási piacok liberalizációjának megvalósítását,
az Európai Parlament folyamatosan hangsúlyozta, hogy a liberalizációt a meglévő
társadalmi, adóügyi és műszaki feltételek, valamint a biztonsági előírások mindenre kiterjedő
összehangolása mellett kell végrehajtani. Ezenkívül javaslatokkal és kérésekkel rendszeresen
támogatta a fenntartható mobilitás modelljét.
2003. február 12-én az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el az „Európai
közlekedéspolitika 2010-re: ideje dönteni” című (második) bizottsági fehér könyvről. Az
állásfoglalás hangsúlyozta, hogy az európai közlekedéspolitika alapját és zsinórmértékét
a fenntarthatóságnak kell képeznie. Kitartott a globális és integrált közlekedési rendszer
létrehozásának szükségessége mellett is. Javasolta továbbá a környezetbarát közlekedési módok
irányába történő elmozdulást – a közúti szállítás versenyképességének fenntartása mellett –,
valamint az infrastrukturális és külső költségek tisztességes kiszabását valamennyi közlekedési
mód estében. A Parlament ezen általános megközelítését az összes közlekedési módra, a
közlekedésbiztonságra, a TEN-T ütemtervére és finanszírozására, valamint a többi területre
kiterjedő uniós politikákkal történő összehangolásra vonatkozó számos konkrét kéréssel és
javaslattal is kiegészítette. Ugyanezt tette a közlekedéshez kapcsolódó további kérdéskörök,
azaz az intermodalitás, a kutatás, a fejlesztés és az új technológiák esetében is.
2008. július 9-én a Parlament állásfoglalást fogadott el a Bizottság (2007. szeptember 25-én
kiadott) „A városi mobilitás új kultúrája felé” című zöld könyvéről. 2009. április 23-án egy
újabb állásfoglalást fogadott el a városi mobilitással kapcsolatos cselekvési tervről. A Parlament
a városi mobilitással kapcsolatban egy átfogó, integrált európai koncepció kidolgozását kérte,
amelynek közös referenciakeretet kell képeznie az európai, nemzeti, regionális és helyi
szereplők (a városok, a polgárok, a vállalkozások és az ipar) számára. Nem sokkal később a
Bizottság beemelte ezt a kérést a 2009. szeptember 30-án kiadott városi mobilitással kapcsolatos
cselekvési tervébe (COM(2009) 0490).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.1.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/hu/FTU_1.4.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0490
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A Bizottság 2013. december 17-én kiadott, „Együtt a versenyképes és erőforrás-hatékony
városi mobilitás felé” című (COM(2013) 0913) újabb közleményét követően a Parlament
2015. december 2-án állásfoglalást fogadott el a fenntartható városi mobilitásról. A képviselők
különösen arra ösztönzik a tagállamokat és a városokat, hogy dolgozzanak ki olyan terveket
a fenntartható városi mobilitásra, amelyek elsőbbséget biztosítanak a karbonszegény szállítási
módoknak, az alternatív üzemanyagokat használó járműveknek és az intelligens közlekedési
rendszerek igénybevételének, teljes mértékben figyelembe véve a csökkent mozgásképességű
személyek speciális igényeit. A képviselők szót emelnek egy olyan parkolási politika mellet
is (parkolóhelyek, intelligens parkolási rendszerek használata, megfelelő díjszabás), amely
egy integrált városi politika részéve tehető, valamint a városi közlekedéssel kapcsolatos
zajcsökkentés mellett. A Bizottságot és a tagállamokat felkérték arra, hogy i) hozzanak létre
fenntartható mobilitási hálózatot a területrendezés és területhasználat bevált gyakorlatainak
összesítésére (a telekocsira, a tömegközlekedésre, a kerékpározásra és a gyaloglásra
összpontosítva); ii) ösztönözzék a városokat az „Intelligens városok és települések” európai
innovációs partnerségben való részvételre; iii) szervezzenek figyelemfelkeltő kampányokat a
fenntartható mobilitás előmozdítása érdekében.
2010. július 6-i, a közlekedés fenntartható jövőjéről szóló állásfoglalásában a Parlament egy sor
intézkedést fogalmazott meg, válaszul a Bizottság e tárgyban kiadott közleményére, amely egy
új fehér könyv előkészítésére szolgált. Az állásfoglalás 42 pontot tartalmaz, amelyek kiterjednek
az európai közlekedéspolitika egészére.
A 3. fehér könyv kiadása óta a Parlament már két állásfoglalást fogadott el. A
2011. december 15-i, „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton
egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című állásfoglalásban a
képviselők a 2011. évi fehér könyv főbb céljainak egyfajta előzetes értékelését végezték el,
ugyanakkor a 2001. évi fehér könyv keretében elért eredményekről felállított mérleg vegyes
képet mutat. Az egységes közlekedési térség 2020-ig történő megvalósítása vonatkozásában
az állásfoglalás még elégtelenül kihasznált közlekedési potenciált jelez számos ágazatban
és hangsúlyozza az összeköttetésre és átjárhatóságra összpontosító rendszer fontosságát,
amely az infrastruktúrák valóban európai irányításán alapul, hogy valamennyi közlekedési
módban elkerülhető legyen a tagállamok közötti határeffektus. A Parlament jóváhagyja a
versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszerre vonatkozó 10 célkitűzést, valamint
a fehér könyvben 2030-ra és 2050-re kitűzött célokat. A képviselők azonban pontosabb
rendelkezéseket ajánlanak a 2020-ig tartó időszakra. Például az Európa 2020 stratégia
keretében: a közúti forgalomból eredő CO2-kibocsátás 20%-os csökkentése, a vasúti közlekedés
zajterhelésének és energiafelhasználásának 20%-os csökkentése, a teljes európai légtérben a
légi közlekedés CO2-kibocsátásának 30%-os csökkentése, a tengeri szállítás CO2- és szennyező
anyag-kibocsátásának 30%-os csökkentése. Az így meghatározott valamennyi közbenső cél
prioritást élvez és éves felülvizsgálat alá esik. Másfelől a Parlament egy sor célzott ajánlást
fogalmaz meg a közúti, légi, vasúti és tengeri szállítás területein. 2015. szeptember 9-
én elfogadott egy második állásfoglalást a 2011. évi fehér könyv végrehajtásáról, melynek
alcíme „Számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út”. A fehér könyv félidős
felülvizsgálatának keretében a Parlament felkéri a Bizottságot, hogy tartsa fenn legalább a
célok kitűzésekor meghatározott ambíciókat. A képviselők különösen ragaszkodnak ahhoz,
hogy átfogó képet kapjanak a fehér könyv mellékletében ismertetett 40 kezdeményezés
megvalósításának eredményeiről (a Bizottság erről 2016. július 1-jén munkadokumentumot
adott ki, lásd fentebb). Másfelől a Parlament – hangsúlyozva a célok és az elérésükhöz szükséges
operatív és pénzügyi eszközök közötti jelentős különbséget – arra buzdítja a Bizottságot, hogy
javasoljon kiegészítő jogalkotási intézkedéseket, valamint a közlekedés dekarbonizációjára

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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irányuló átfogó stratégiát a hosszú távú célok elérése érdekében (a közlekedés okozta ÜHG-
kibocsátások legalább 60%-os csökkentése 2050-ig). A Parlament egy sor ajánlást fogalmaz
meg az összes közlekedési mód integrációjának megvalósítása céljából, amely egy hatékonyabb,
fenntarthatóbb, versenyképesebb, hozzáférhetőbb, felhasználó- és polgárbarátabb közlekedési
rendszerhez vezet. A felvetett főbb pontok között szerepel a modális váltás és a komodalitás, a
modern infrastruktúrák és az intelligens finanszírozás, a városi mobilitás, a felhasználók helye
a közlekedéspolitikában és a közlekedés globális dimenziója.
Christina Ratcliff
06/2017
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