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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság közleményét és a 2015 decemberében Párizsban tartandó COP 21 

éghajlat-változási konferenciához nyújtott uniós hozzájárulás célkitűzéseit; hangsúlyozza, 

hogy mind a Bizottságnak, mind pedig a tagállamoknak fokozniuk kell a közlekedési 

ágazat láthatóságát a konferencia során, többek között az olyan kezdeményezések, mint a 

„megoldások menetrendje” vonatkozásában, valamint vezető szerepet kell játszaniuk egy 

átlátható és kötelező erejű, a nem állami szereplők szerepét elismerő nemzetközi 

megállapodás megkötésében; felkéri a Bizottságot, hogy a konferencia keretében 

tevékenyen támogassa a fenntartható városi mobilitás és tömegközlekedés területén 

megvalósuló kezdeményezéseket; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy kínálja fel támogatását és szakértelmét a COP 21 konferencia 

részes felei számára nemzeti hozzájárulásuk kialakítása során, felhívva a figyelmet a 

közlekedési ágazat szerepére az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának 

csökkentésére irányuló átfogó stratégiák elfogadásában; 

3. elismeri, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) elkötelezte magát a légi 

közlekedésből származó kibocsátás csökkentésére irányuló, globális piacalapú 

mechanizmus kialakítása mellett; ugyanakkor sajnálja az előrelépés és az ambíció eddigi 

hiányát; felhívja a figyelmet arra, hogy az ICAO-n és a Nemzetközi Tengerészeti 

Szervezeten (IMO) belül globálisan megállapított szabályokra van szükség annak 

érdekében, hogy a légi és tengeri közlekedés területén teljesíteni lehessen a szén-dioxid-

kibocsátási célkitűzéseket; felszólítja ezért az összes felet, hogy kötelezzék el magukat a 

légi közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését garantáló eszköz és hatékony 

strukturális és intézkedések mellett; felszólítja az az IMO-t, hogy gyorsítsa fel fellépéseit a 

nemzetközi hajózásból eredő kibocsátások eredményes szabályozását és csökkentését 

célzó megállapodás 2016 végéig történő megkötése érdekében;  

4. szorgalmazza, hogy a Párizsi Jegyzőkönyv foglalja magában az ÜHG-kibocsátás 

csökkentésére vonatkozó, a globális szén-dioxid-kibocsátási költségvetéssel összhangban 

álló célokat, figyelembe véve a nemzetközi légi és tengeri közlekedés vonatkozásában 

megállapított 2ºC-os célt, és felszólítja az összes felet, köztük a Bizottságot és a 

tagállamokat is, hogy a Párizsi Jegyzőkönyv keretében kiemelt prioritásként kötelezzék el 

magukat a globális, mennyiségileg meghatározott ÜHG-csökkentési célkitűzések mellett, 

és működjenek együtt az ICAO-val és az IMO-val annak érdekében, hogy 2016 végéig 

megállapodjanak egy olyan hiteles eszközről, amelynek révén el lehet érni a szükséges 

csökkentéseket; kiemeli, hogy figyelembe kell venni a szigetek és legkülső régiók 

különleges helyzetét annak biztosítása érdekében, hogy a környezeti teljesítmény ne 

befolyásolja a mobilitást és a hozzáférhetőséget különösen ezekben a régiókban; 

5. elismeri, hogy az Éghajlat-változási Kormányközi Testület 5. értékelő jelentésével 

összhangban a globális szén-dioxid-kibocsátási költségvetés, amely a hőmérséklet-

növekedést valószínűleg 2 °C alatt tartja, megköveteli, hogy a 2011 és 2100 közötti 
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globális halmozott kibocsátások 1010 gigatonna szén-dioxid alatt maradjanak; 

6.  úgy véli, hogy a közlekedési ágazatból származó kibocsátások csökkentésének nagyobb 

fokú figyelembevétele nélkül az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó célokat lehetetlen 

lesz elérni, mivel a közlekedés az egyetlen olyan ágazat, amelyben az ÜHG-kibocsátás 

továbbra is (az elmúlt 25 évben 30%-kal) emelkedett; hangsúlyozza, hogy ezeket a célokat 

kizárólag a kötelező erejű ÜHG-csökkentési célkitűzések, valamint ehhez kapcsolódóan a 

megújuló energiaforrások teljes piaci integrációja, a dekarbonizáció technológiasemleges 

megközelítése és egy olyan, jobban integrált közlekedési és beruházási politika képes 

megvalósítani, amely magában foglalja a modális váltást előmozdító politikákat, valamint 

a technológiai fejlődést és a közlekedés igénybevételének elkerülésére irányuló 

intézkedéseket (pl. a fenntartható logisztikát, az intelligens várostervezést és a mobilitás 

kezelésének integrált megközelítését);  

7. rámutat, hogy a közlekedés 94%-a – különösen a közúti, a légi közlekedési és a hajózási 

ágazatok – a fosszilis tüzelőanyagtól függ, ezért sürgősen szükség van olyan 

intézkedésekre, amelyek felgyorsítják a fehér könyvben meghatározott – a megújuló 

energiaforrásokra, a villamos energiára és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

alternatívákra irányuló – célok 2030-ra történő minél korábbi elérését; véleménye szerint a 

közlekedési ágazat energiahatékonyságának fejlesztését az európai közlekedéspolitika 

egyik kiemelt prioritásává kell tenni; hangsúlyozza, hogy erőteljesen fejleszteni kellene az 

új, fenntartható és kibocsátásmentes energiaforrások értékesítési láncait, támogatandó a 

fenntarthatóbb energiaforrásokra való, ambiciózus áttérést és csökkentendő a fosszilis 

tüzelőanyagoktól és importált energiától való függést; 

8. rámutat arra, hogy mára a világ népességének több mint fele városokban él, a városi 

közlekedés pedig nagyban hozzájárul a közlekedési ágazat ÜHG-kibocsátásához; sürgeti 

ezért a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az éghajlatváltozás mérséklését célzó 

kötelezettségvállalások teljesítése érdekében tevékenyen hívják fel a figyelmet a 

fenntartható városi mobilitás szerepére; hangsúlyozza, hogy a felelősségteljes 

földhasználat és tervezés, valamint a fenntartható közlekedési megoldások a városi 

területeken hatékonyan járulnak hozzá a CO2-kibocsátás csökkentéséhez; felszólítja a 

Bizottságot, hogy – különösen a sűrűn lakott területeken – tegyen intézkedéseket a 

tömegközlekedés, a közös használatú járművek, valamint a gyalogos és a kerékpárral való 

közlekedés lehetőségeinek határozott népszerűsítésére, valamint szükség esetén tegyen 

javaslatot az uniós szabályozás javítására a multimodalitás és az új mobilitási és 

logisztikai szolgáltatások előmozdítása érdekében;  

9. hangsúlyozza, hogy jó energiaszerkezetet kell kialakítani a közlekedési ágazatban, és ezt a 

földgáz- és biogázüzemű alternatív járművek népszerűsítésével, valamint a közlekedés 

fenntartható módjainak – ideértve a közlekedés villamosításának és az intelligens 

közlekedési rendszerek használatának – megerősítésére irányuló valamennyi politika 

támogatásával lehet elérni; hangsúlyozza, hogy a hangsúlyt a vasútra, a villamosra, az 

elektromos autóbuszra, az elektromos gépkocsira és az e-kerékpárra kell helyezni, el kell 

fogadni a teljes életcikluson alapuló megközelítést, valamint a megújuló energiaforrások 

teljes kihasználására kell törekedni; határozottan ösztönzi a helyi tömegközlekedési 

hatóságokat és közlekedési vállalkozókat, hogy vállaljanak vezető szerepet az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású flották és technológiák bevezetésében;  
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10. hangsúlyozza, hogy a közlekedésből eredő éghajlati hatást fokozatosan egy átfogó, az 

ágazat árainak helyes kialakítását és a közlekedési módok közötti tisztességes verseny 

kialakítását célzó intézkedéscsomagban kell internalizálni; felszólítja a Bizottságot 

egyrészt arra, hogy gondoskodjon megfelelő uniós pénzügyi eszközökről és beruházási 

támogatásokról, például éghajlatvédelmi alapokról a közlekedési ágazat azon projektjei 

számára, amelyek pozitív hatást gyakorolnak a környezetre, ugyanakkor nem zárnak ki 

egyetlen közlekedési módot sem, másrészt különösen arra, hogy ösztönözze a fenntartható 

városi mobilitási tervek kidolgozását; ezért szorgalmazza az olyan különböző eszközök 

ötvözését, mint a negatív externáliák figyelembevételére irányuló intézkedések, a kutatási-

fejlesztési támogatások bevonása, a tiszta közlekedéstechnológia nagyszabású 

demonstrációjának támogatása és e technológiák használatát támogató ösztönzők 

létrehozása; 

11. rámutat arra, hogy a közlekedés mérséklésére irányuló rövid és hosszú távú stratégiák 

egyaránt kulcsfontosságúak az ÜHG-kibocsátás csökkentésére irányuló ambiciózus 

törekvések sikere szempontjából; 

12. rámutat arra, hogy az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését és az éghajlatváltozáshoz 

való alkalmazkodást célzó intézkedések végrehajtása során fontolóra kell venni az űrbe 

telepített eszközök – különösen az üvegházhatásúgáz-kibocsátások nyomon követésére és 

megfigyelésére irányuló – használatát; sürgeti a Bizottságot, hogy aktívan járuljon hozzá a 

CO2 és CH4 nyomon követését célzó globális rendszerhez; felszólítja a Bizottságot, hogy 

támogassa azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja egy olyan unós rendszer kifejlesztése, 

amely a Kopernikusz program küldetéseinek felhasználása és azok kiterjesztése révén 

önálló és független módon mérné az ÜHG-kibocsátásokat; 

13. hangsúlyozza, hogy az EU-nak felelős módon kell ellátnia vezető szerepét, és elismeri, 

hogy gyengülhet az EU versenyképessége, amennyiben ambícióit és céljait a világ más 

régióiban nem osztják. 
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