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TENGERI SZÁLLÍTÁS: STRATÉGIAI MEGKÖZELÍTÉS

A tengeri szállításra vonatkozó uniós rendeletek a szolgáltatások szabad
mozgása elvének alkalmazására és a versenyszabályok helyes alkalmazására
összpontosítanak, ugyanakkor magas szintű biztonságot, jó munkakörülményeket
és környezetvédelmi normákat biztosítanak.

JOGALAP ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A jogalap az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 100. cikkének
(2) bekezdése, amely a szerződésnek a versenyre és a szolgáltatásnyújtás
szabadságára vonatkozó általános rendelkezéseivel egészül ki (lásd a következő
ismertetőt: 2.1.4.). A cél a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó elvnek az
EU tengeri szállítási ágazatára történő alkalmazása, valamint a versenyszabályok
betartásának biztosítása. A tengeri szállítás az integrált tengerpolitika központi eleme
is egyben (lásd a következő ismertetőt: 3.3.8.). Az uniós tengerhajózási biztonsági
politikát külön fejezet tárgyalja (lásd a következő ismertetőt: 3.4.11.).

EREDMÉNYEK

A. Általános megközelítés
A tengeri szállítás képezte a tárgyát a Bizottság „Előrehaladás egy közös
közlekedéspolitika felé – tengeri szállítás” című, 1985. évi memorandumának és
az „Új tengeri stratégia felé” című, 1996. évi közleményének. A Bizottság tengeri
kikötőkről és tengeri infrastruktúráról szóló zöld könyve (COM(1997)0678) az iparág
elemzését tartalmazta, és közelebbről is megvizsgálta a kikötői díjakkal és a
piacszervezéssel kapcsolatos problémákat, többek között a kikötők transzeurópai
közlekedési hálózatokba (TEN-T) való integrációjának kérdését.
2009 januárjában a Bizottság közleményt terjesztett elő az EU tengeri szállítási
politikájára irányuló, a 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó javaslatokról és stratégiai
célkitűzésekről (COM(2009)0008). A közlemény a küszöbön álló kihívások széles
palettáját határozta meg, többek közt az alábbiakat:
— az európai tengerhajózás a globalizált piacok és a fokozódó versenynyomás

összefüggésében;

— emberi erőforrások, hajózási és tengerészeti szaktudás: a tengerészeti szakmák
vonzóbbá tételét, a tengerészek képzésének javítását érintő, valamint a
tengerészeti ágazatokon belül az életpálya kialakításának lehetőségét előmozdító
és a hajózásról alkotott általános képet javító lehetséges stratégiai intézkedések;
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— a hulladék- és károsanyag-kibocsátástól mentes tengeri szállítás
megvalósításának hosszú távú célja, a tengerészeti biztonság javítása, valamint
a terrorizmus és a kalózkodás megelőzése;

— a rövid távú tengeri fuvarozás lehetőségeinek teljes mértékű kiaknázása,
például egy határok nélküli európai tengeri szállítási térség létrehozása, illetve
a tengeri gyorsforgalmi utak létrehozására és a kikötők hátországgal való
összekapcsolására irányuló projektek teljes körű végrehajtása;

— tengerészeti kutatás és innováció: az innováció és a technológiai kutatás és
fejlesztés előmozdítása a hajók energiahatékonyságának javítása, környezeti
hatásuk mérséklése, valamint a fedélzeti életminőség javítása érdekében.

B. Piaci hozzáférés
Az első tengerhajózási jogalkotási csomag 1986. december 22-ig nyúlik vissza,
és a következő rendeleteket foglalta magában: a 4055/86/EGK rendelet, amely
az uniós hajótulajdonosokra vonatkozó korlátozások eltölrésére irányult, a 4057/86/
EGK rendelet, amely a tengeri fuvarozásban alkalmazott tisztességtelen árképzési
gyakorlatokról szól, valamint a 4056/86/EGK rendelet, amely lehetővé tette, hogy a
Közösség fellépjen a harmadik országok protekcionista intézkedései ellen.
1992 júniusában a Tanács elfogadott egy második tengerhajózási intézkedéscsomagot
annak érdekében, hogy fokozatosan liberalizálja a tagállami kabotázst (azaz egy
adott tagállamban nem honos fuvarozóknak a tagállam kikötői közötti tengeri szállítási
piachoz való hozzáférését), különös tekintettel az 1992. december 7-i 3577/92/EGT
rendeletre.
C. Versenyszabályok
A 4056/86/EGK rendeletet az 1419/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezte,
kiterjesztve az alkalmazási kört a kabotázsra és a nemzetközi tramphajózási
szolgáltatásokra.
A Bizottság 2008. július 1-jén elfogadta az az Európai Közösséget létrehozó szerződés
81. cikkének (helyébe az EUMSZ 101. cikke lépett) a tengeri szállítási szolgáltatásokra
történő alkalmazásáról szóló iránymutatásokat. 2013 szeptemberében úgy
döntött, hogy nem hosszabbítja meg a tengeri szállítási megállapodásokról
szóló iránymutatásokat, mert úgy ítélte meg, hogy megvalósult a rendszer
megváltoztatásának versenyszabályok a tengerhajózási ágazatra való alkalmazása
révén történő elősegítésére irányuló célkitűzés. Az állami támogatás kérdését illetően
a Bizottság már 1997-ben jogi keretet fogadott el, amely lehetővé tette, hogy a
tagállamok állami támogatási rendszereket működtessenek a tengerhajózási ágazatra
vonatkozóan. 2004-ben a Bizottság megerősítette ezt a keretet a tengeri szállítás
állami támogatására vonatkozó felülvizsgált iránymutatások formájában (C(2004)0043
bizottsági közlemény). Ezek – elsősorban a hajóknak a tagállamok lajstromába
történő bejegyzése vagy a lobogójuk alatt történő lajstromozáshoz való visszatérés
elősegítése céljából – egyértelművé tették, hogy mely támogatások egyeztethetők
össze az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel.
A kikötői szolgáltatások verseny előtti megnyitásának célkitűzése azonban egyelőre
nem teljesült. 2001 februárjában az Európai Bizottság közleményt adott ki a tengeri
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kikötők színvonalas szolgáltatásainak javításáról (COM(2001)0035), melyhez a kikötői
szolgáltatások piacához való hozzáférésről szóló irányelvre irányuló javaslatot is
csatolt („első kikötői szolgáltatási csomag”). Majd' három év elteltével a Parlament
és a Tanács közötti egyeztetési eljárásban megegyezés született, ám a Parlament
2003. november 20-án elutasította a megállapodást. Ezután a Bizottság újabb
kísérletet tett az ügy rendezésére, és 2004. október 13-án új javaslatot terjesztett elő
(COM(2004)0654), amelyet a Parlament – ezúttal az első olvasatban, 2006. január 18-
án – szintén elutasított. 2013. május 23-án a Bizottság új csomagot terjesztett elő a
kikötői szolgáltatások liberalizációjáról: „A kikötők mint a növekedés motorjai” című
közleményt (COM(2013) 0295) és a kikötői szolgáltatások piacára való bejutást
és a kikötők pénzügyi átláthatóságát biztosító keretrendszer létrehozásáról szóló
rendelete irányuló javaslatot (COM(2013) 0296). 2017. február 15-én elfogadták az
(EU) 2017/352 európai parlamenti és tanácsi rendeletet. Ez az új uniós stratégia
a felülvizsgált TEN-T iránymutatások részét képezi (lásd a következő ismertetőt:
3.5.1.), és 319 nagy tengeri kikötőre vonatkozik. Célja az ágazaton belül egyenlő
versenyfeltételek teremtése, a kikötők üzemeltetőinek bizonytalansággal szembeni
védelme, valamint a hatékony állami és magánberuházásoknak kedvező környezet
megteremtése. A rendelet meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett
alkalmazandó a tengeri kikötői szolgáltatásnyújtás szabadsága, például milyen típusú
minimumkövetelmények írhatók elő biztonsági vagy környezetvédelmi okokból, milyen
körülmények között korlátozható az üzemeltetők száma, és ilyen esetben milyen
eljárással kell kiválasztani az üzemeltetőket. Közös szabályokat vezet be a közpénzből
való finanszírozás átláthatóságára és a kikötői infrastruktúra és szolgáltatások díjaira
vonatkozóan, biztosítva azt, hogy a kikötőhasználókkal konzultációt folytassanak. Új
mechanizmust vezet be minden tagállamban a kikötői érdekelt felek közötti viták és
panaszok rendezésére. Végezetül előírja, hogy a kikötői szolgáltatóknak megfelelő
képzést kell biztosítaniuk alkalmazottaik számára.
A kikötői munkajogi rendszert szabályozó szociális rendelkezésekkel a 2013-
ban létrehozott, kikötőkkel foglalkozó társadalmi párbeszéd bizottsága foglalkozik,
amelyben a kikötői hatóságok, a terminálüzemeltetők, a rakodómunkások és más
kikötői dolgozók vesznek részt.
D. Munkakörülmények
Az 1999. június 21-i 1999/63/EK irányelv az Európai Közösség Hajótulajdonosainak
Szövetsége (ECSA) és a Közlekedési Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége az
Európai Unióban közötti megállapodáson alapul. E megállapodás a valamely EU-
tagállam lobogója alatt közlekedő hajó fedélzetén szolgálatot teljesítő tengerészek
munkaidejéről szólt, míg az 1999. december 13-i 1999/95/EK irányelv a harmadik
országok lobogója alatt közlekedő, a közösségi kikötőkbe befutó hajókra volt
alkalmazandó. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2006. február 23-án elfogadta
a tengerészeti munkaügyi egyezményt (MLC), és ezáltal olyan egységes és
átfogó eszközt hozott létre, amely magában foglalja a tengerészeti munkaügyre
alkalmazandó valamennyi hatályos előírást: a tengerészek jogait a hatályos
biztonsági szabványoknak megfelelő, biztonságos munkahelyhez; a tisztességes
foglalkoztatási és életkörülményekhez; egészségvédelemhez; orvosi ellátáshoz és
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szociális védelemhez. Az 1999/63/EK irányelvet módosító 2009/13/EK irányelv az
MLC-t hajtja végre.
A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelvet módosító,
2012. november 21-i 2012/35/EU irányelv kimondja, hogy a tengerészek képzését
és képesítését a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) a tengerészek
képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló egyezménye („STCW-
egyezmény”) szabályozza. Ezt az egyezményt 1978-ban fogadták el, 1984-ben
lépett hatályba, ám 1995-ben és 2010-ben jelentősen módosították. A tengerészek
képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a
tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/1159
irányelv összhangba hozta az uniós szabályokat az aktualizált STCW-egyezménnyel,
valamint egyértelművé tette, hogy mely bizonyítványokat kell kölcsönösen elismerni
annak érdekében, hogy az egyik tagállamban képesítést szerzett tengerészek más
uniós országok lobogója alatt közlekedő hajókon is dolgozhassanak. Az irányelv
2019. augusztus 2-án lépett hatályba, és a tagállamoknak 2021. augusztus 2-ig ennek
megfelelően ki kell igazítaniuk nemzeti szabályaikat.
A kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló 2009/16/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. augusztus 12-i 2013/38/EU irányelv a szöveget
jobban hozzáigazítja a fent említett, 2006. évi MLC-hez. A módosított irányelv
hivatkozik továbbá: i) a hajókon alkalmazott ártalmas antivegetatív bevonatrendszerek
ellenőrzéséről szóló nemzetközi egyezményre (2001. évi AFS-egyezmény); és ii) a
bunkerolaj-szennyezéssel okozott károkkal kapcsolatos polgári jogi felelősségről szóló
nemzetközi egyezményre (2001).
A tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása
vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló,
2013. november 20-i 2013/54/EU irányelv az ECSA és az Európai Közlekedési és
Szállítási Dolgozók Szövetsége között a 2006. évi MLC-vel kapcsolatban létrejött
megállapodást hajtotta végre.
Végezetül a 2015. október 6-i (EU) 2015/1794 irányelv öt, az üzemi tanácsokról,
a csoportos létszámcsökkentésről, a vállalkozások átruházásáról, a munkáltató
fizetésképtelenségéről és a munkavállalók tájékoztatásáról és a velük folytatott
konzultációról szóló irányelv (2008/94/EK, 2009/38/EK, 2002/14/EK, 98/59/EK és
2001/23/EK) szövegét módosítja annak érdekében, hogy a tengerészekre minden
tagállamban kiterjedjen ezen irányelvek hatálya.
E. A tengeri szállításra vonatkozó környezetvédelmi előírások
Az utóbbi években számos intézkedést fogadtak el a tengeri környezet védelme
érdekében. Ezek egyebek között a következők:
— a hajókon keletkező hulladék és a rakománymaradványok fogadására

alkalmas kikötői létesítményekről szóló, 2000. november 27-i 2000/59/EK
irányelv, amely előírja az olaj, olajtartalmú keverékek, a hajókon keletkező
hulladék és rakománymaradványok európai uniós kikötőkben történő kötelező
ártalmatlanítását, valamint ennek ellenőrzését. Ezeket a szabályokat a hajókról
származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről szóló,
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2019. április 17-i (EU) 2019/883 irányelv aktualizálta, amelyet a Hivatalos Lapban
2019. június 7-én tettek közzé, hogy a tengeri környezet jobb védelme érdekében
kevesebb hulladékot ürítsenek a tengerbe;

— a szerves ónvegyületek hajókon történő használatának tilalmáról szóló,
2003. április 14-i 782/2003/EK rendelet. E rendelet hatálybalépése előtt
ezeket a vegyületeket elsősorban antivegetatív hatóanyagként használták, hogy
megakadályozzák az organizmusok elszaporodását a hajótesten, ám súlyos
környezeti károkat okoznak. Ez a rendelet az IMO által 2001. október 5-én
elfogadott AFS-egyezményt hajtja végre;

— a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók
bevezetéséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK irányelv. Ez az
irányelv pontosan meghatározza a jogsértéseket, és rendelkezik arról is, hogy
előfordulásuk esetén hatékony, arányos és visszatartó erejű – büntetőjogi vagy
közigazgatási – szankciókat szabjanak ki. Az irányelvet a 2009. október 21-
i 2009/123/EK irányelvvel módosították, amely biztosítja, hogy a szennyező
anyagok kibocsátásáért felelős személyek megfelelő szankciókban részesüljenek,
ideértve a büntetőjogi szankciókat is (még kevésbé súlyos esetekben is);

— a 2012. november 21-i 2012/33/EU irányelv (a kénről szóló irányelv) előírta,
hogy 2015. január 1-jét követően a tagállamok tengeri területein közlekedő
teherhajók nem használhatnak olyan tüzelőanyagot, amelyben a kén tömegaránya
meghaladja a 0,1%-ot. E tengerek a hajókról történő szennyezés megelőzéséről
szóló egyezmény (MARPOL-egyezmény) VI. melléklete alapján kénkibocsátás-
ellenőrzési területnek minősülnek. Lásd az egyes folyékony tüzelőanyagok
kéntartalmának csökkentéséről szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/802 irányelvet.

F. A Covid19 okozta válságra adott válasz
A Covid19-járvány kitörését követően számos intézkedést fogadtak el a tengerészeti
ágazatban tapasztalt nehézségek kezelésére:
— 2020. április 8-án a tengerészek, az utasok és a hajók fedélzetén

tartózkodó más személyek egészségvédelméről, hazaszállításáról és utazásának
megszervezéséről szóló bizottsági iránymutatást, amelyben felkérik a
tagállamokat, hogy hozzanak létre kikötői hálózatot gyorsított személyzetváltás
lehetővé tétele céljából;

— a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok
és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos
ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti
intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról szóló
2020. május 25-i (EU) 2020/698 rendeletet. Tekintettel az egészségügyi helyzetre,
ezt a rendeletet 2021 februárjában tovább módosították ((EU) 2021/267 rendelet)
annak érdekében, hogy az ilyen okmányok további 10 hónapig érvényben
maradhassanak, amennyiben 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között
lejárnak;

— az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak kivetésével kapcsolatban
a kikötőt üzemeltető szerv vagy az illetékes hatóság számára a Covid19-
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világjárvánnyal összefüggésben a rugalmasság nyújtása lehetőségének
biztosítása érdekében történő módosításáról szóló, 2020. május 25-i
(EU) 2020/697 rendeletet;

— A súlyos gazdasági visszaesés kockázatának kezelése érdekében a Bizottság
közzétette az állami támogatási intézkedések ideiglenes keretrendszerét
(C/2020/1863), amelyet a helyzet alakulásának figyelembevétele érdekében
többször is frissítettek, és amely lehetővé teszi az uniós országok számára,
hogy a jelenlegi állami támogatási szabályok által biztosított lehetőségeken felül
támogatást nyújtsanak a vállalkozásoknak. A tagállamok ezt követően számos, a
gazdaság egészére kiterjedő intézkedést és néhány ágazatspecifikus intézkedést
javasoltak.

G. Az európai zöld megállapodás és az „Irány az 55%!”
2021. július 14-én a Bizottság az európai zöld megállapodás keretében
javaslatcsomagot fogadott el (az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag) azzal a
céllal, hogy az EU éghajlat-, energia-, földhasználat-, közlekedés- és adópolitikáját
alkalmassá tegye arra, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal
csökkentse a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátást. A javaslatok egy része részben
vagy egészben kiterjed a tengeri szállításra, többek között a következőkre:
— javaslat a hajózásból származó kibocsátások első alkalommal történő bevonására

az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe (COM(2021)0551 final);

— javaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló rendelet
felülvizsgálatára, amely előírja, hogy a hajók tiszta villamos energiához férjenek
hozzá a főbb kikötőkben (COM(2021)559 final);

— javaslat a megújuló és alacsony szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagok tengeri
közlekedésben való használatáról („FuelEU” tengerészeti kezdeményezés) és a
2009/16/EK irányelv módosításáról (COM/2021/562 final).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

Az Európai Parlament a rövid távú tengeri szállításról szóló, 2005. április 12-i
állásfoglalásában kérte a rövid távú tengeri szállítás határozottabb elősegítését, a
közigazgatási eljárások lehető legátfogóbb csökkentését, a tagállamok közötti jó
minőségű folyosók kialakítását, valamint az infrastrukturális beruházások kiemelt
kezelését a kikötőkhöz való hozzáférés javítása érdekében.
Az Európai Unió 2018-ig terjedő időszakra szóló tengeri szállítási politikájára vonatkozó
javaslatokról és stratégiai célkitűzésekről szóló, 2010. május 5-i állásfoglalásában a
Parlament elviekben támogatta a Bizottság megközelítését. Kérte továbbá az olcsó
lobogókkal való visszaélés elleni küzdelem folytatását, új szabályok előterjesztését
az állami támogatásokról és új iránymutatásokat a kikötőkről, a TEN-T hálózatokon
belül a tengeri útvonalak nagyobb mértékű figyelembevételét (különösen a tengeri
gyorsforgalmi utak révén), a tengeri szállítás fenntarthatóságának növelését a hajók
kibocsátásának csökkentése révén, valamint a közös tengeri térségre vonatkozó uniós
tengeri szállítási politika fejlesztése.
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A Bizottság „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton
egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. évi
fehér könyvére válaszul a Parlament 2011. december 15-én ugyanilyen címmel
állásfoglalást fogadott el. A tengeri szállítás tekintetében a Parlament az alábbiakat
kérte:
— 2013-ig terjesszenek elő javaslatot a „kék övezetről” (lásd a 2013. július 8-i

COM(2013) 0510 közleményt);

— vezessenek be uniós szakpolitikát a rövid és középtávú tengeri hajózásra
vonatkozóan;

— a TEN-T-re szánt finanszírozás legalább 15%-át olyan projektek számára
különítsék el, amelyek javítják a tengeri kikötők, a belvízi kikötők és a multimodális
platformok közötti fenntartható és multimodális összeköttetéseket.

Ennek nyomán a Parlament 2013. július 2-án „Kék növekedés: A fenntartható fejlődés
javítása az Unióban a tengerészeti, a tengeri közlekedési és a turisztikai ágazaton
belül” címmel állásfoglalást fogadott el, amelyben ismertette, hogy a Parlament milyen
útitervvel rendelkezik az integrált tengerpolitika továbbfejlesztése és újjáélesztésének
elősegítése érdekében. A Parlament javasolta tengeri területrendezési rendszerek
létrehozását, az infrastruktúra fejlesztését és a szakmai készségekhez való hozzáférés
megteremtését. Rendkívül fontos, hogy a Parlament ismételten hangsúlyozta a
tengerészeti szaktudás és foglalkoztatás, a kutatás és innováció, valamint a
hajózásban és a hajóépítésben való uniós részesedés kiemelkedő fontosságát.
2015. április 28-án a Parlament jogalkotási állásfoglalást fogadott el, mellyel módosítás
nélkül jóváhagyta a Tanács első olvasatban a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követéséről, jelentéséről és hitelesítéséről, valamint a 2009/16/
EK irányelv módosításáról szóló, 2015. április 29-i (EU) 2015/757 rendelet elfogadása
céljából kialakított álláspontját.
Az Európai Parlament 2016. november 22-én állásfoglalást fogadott el a vízi
személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázásáról. Célja az volt, hogy ösztönözze
az infrastruktúra és a hajók tekintetében rendelkezésre álló többletkapacitás
kihasználását a part menti (rövid távú tengeri) hajózás, a belvízi és tengeri kompok, a
városi és város környéki mobilitás, az üdülési célú hajóutak és a turizmus területén.
A Parlament 2021. április 27-én állásfoglalást fogadott el a hatékonyabb és tisztább
tengeri szállítást célzó technikai és operatív intézkedésekről, amelyben emlékeztetett
arra, hogy a tengeri ágazatnak hozzá kell járulnia az üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentésére irányuló uniós erőfeszítésekhez, ugyanakkor biztosítania kell az
ágazat versenyképességét. Hangsúlyozta továbbá, hogy hatékonyan kell kezelni a
hajók üzemanyag-kibocsátását, és fokozatosan meg kell szüntetni a nehéz fűtőolaj
hajózásban való használatát, és felkérte a Bizottságot, hogy dolgozzon ki projekteket
a tengeri közlekedés szén-dioxid-mentesítésére és a szennyezőanyag-kibocsátás
csökkentésére.
A Covid19-járvány kitörésére és annak a közlekedésre gyakorolt hatására tekintettel a
Parlament 2020. június 19-én állásfoglalást fogadott el „Turizmus és közlekedés 2020-
ban és azon túl” címmel, amelyben a közlekedési és idegenforgalmi ágazat gyors, rövid
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és hosszú távú támogatására szólított fel túlélésük és versenyképességük biztosítása
érdekében.
2020 márciusa óta a Parlament sürgősségi eljárás keretében több jogalkotási
állásfoglalást is elfogadott, amelyek célja a pandémia közlekedési ágazatra gyakorolt
közvetlen negatív hatásai elleni küzdelem.

Ariane Debyser
03/2022
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