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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat: 

1. emlékeztet, hogy a közlekedési infrastruktúrák, többek között a határokon átnyúló 

infrastruktúrák a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának alapját képezik, 

amelyen az egységes piac nyugszik, és hogy fontos, hogy ez a szabad mozgás egyszerre 

legyen az uniós integráció, a munkahelyteremtés és a fenntartható idegenforgalom erős 

motorja, valamint az európai ipar és kereskedelem teljesítményének, az éghajlat- és 

környezetvédelemnek, illetve az életminőségnek a kulcstényezője; úgy véli, hogy a 

közlekedési infrastruktúráknak meg kell felelniük bizonyos minőségi kritériumoknak a 

nagyobb mértékű fogyasztói biztonság és fogyasztóvédelem biztosítása érdekében;  

2. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedéspolitika az egyik legambiciózusabb és 

legsikeresebb uniós politika, különös tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózatra 

(TEN-T); rámutat, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat alapvető szerepet játszik az 

Unión belüli és a szomszédos országokkal folytatott kereskedelmi kapcsolatokban, 

hozzájárulva az uniós polgárok gazdagságához; ezért emlékeztet a hiányzó és a 

határokon átnyúló összeköttetések, különösen a felhagyott vagy felszámolt regionális 

vasúti összeköttetések megfelelő finanszírozásának, valamint a transzeurópai 

közlekedési hálózat szűk keresztmetszetei megszüntetésének fontosságára; 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy össze kell kapcsolni az összes uniós régió 

közlekedési hálózatait, és meg kell oldani az olyan problémákat, mint a megfelelő 

infrastruktúra és az akadálymentesség hiánya, valamint a kölcsönös átjárhatóság 

alacsony szintje az Unió középső és keleti, illetve nyugati részei között; 

3. sajnálja a szűk keresztmetszetek megszüntetésére, a vasúti átjárhatóságra és a hiányzó 

összeköttetések pótlására, a fenntartható és hatékony közlekedési rendszerekre, 

valamint a közlekedési módok integrálására és összekapcsolására szánt költségvetés 

jelentős csökkentését, és ezzel összefüggésben hangsúlyozza az e területekre 

előirányzott költségvetés teljes körű visszaállításának alapvető fontosságát; 

4. üdvözli a Bizottság azon javaslatát, amely szerint a 2016-os pályázati felhívásba 

belefoglalja a hiányzó vasúti összeköttetéseket, és kéri a Bizottságot, hogy nyújtson 

tanácsadási támogatást a projektgazdák és az e projektekért felelős hatóságok számára 

annak érdekében, hogy magas minőségű projektjavaslatokat nyújtsanak be; ennek 

vonatkozásában szükségesnek tartja azon hiányzó, határokon átnyúló összeköttetések 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön (CEF) és egyéb eseti finanszírozási forrásokon 

keresztül történő finanszírozását, amelyek jelentős európai többletértéket képviselnek a 

foglalkoztatás, az idegenforgalom és a fenntarthatóság tekintetében, és amelyek olyan 

régiókat kapcsolnak össze, amelyek között a múltban a vasút biztosította az 

összeköttetést; 

5. megjegyzi, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) még nem hozza a várt 

eredményeket a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatban; ezért a 2017-es 

költségvetés kiemelt céljaként hangsúlyozza, hogy vissza kell állítani a CEF azon 

előirányzatait, amelyeket az ESBA-garanciaalap létrehozása érdekében 

átcsoportosítottak; rámutat annak fontosságára, hogy mihamarabb elegendő 



 

PE584.223v02-00 4/8 AD\1102953HU.docx 

HU 

költségvetés álljon rendelkezésre egy pályázati felhívás azonnali közzétételéhez, mivel a 

CEF-projektek több éven át futó, hosszú távú projektek; 

6. üdvözli a CEF általános sikerét, és kéri a Bizottságot, hogy prioritásként tegyen közzé 

egy harmadik pályázati felhívást a CEF fennmaradó költségvetéséből, hogy tovább 

lehessen tervezni a fennmaradó kötelezettségvállalásokat; 

7. rámutat a projekteknél tapasztalt jelentős túljelentkezésre és a 2014–2015-ben az uniós 

költségvetés elégtelen volta miatt elutasított magas minőségű projektek nagy számára, 

és megjegyzi, hogy az átcsoportosított források visszaállításából származókon 

túlmenően további források is elfogyhatnának; 

8. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a 

költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi 

megállapodás1 17. pontja 10%-os rugalmasságról rendelkezik a CEF költségvetésének 

növelésére az éves költségvetési eljárásokban; felhívja a Bizottságot, hogy az 

intézményközi megállapodással összhangban növelje a teljes CEF-költségvetést, 

beleértve a CEF kohéziós keretének növelését; 

9. rámutat, hogy van két olyan kulcsfontosságú közlekedéspolitikai terület, amelyek 

szorosan kapcsolódnak az infrastrukturális fejlesztéshez, egyrészt az Európai Vasúti 

Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) létrehozása, másrészt a tengeri autópályák és a 

belvízi utak előmozdítása, amelyek célja a szárazföldi közlekedési folyosók 

tehermentesítése, és azok „vízi meghosszabbítását” képezhetik; hangsúlyozza, hogy az 

Unión belüli közlekedés fenntarthatósága szempontjából kiemelkedő jelentősége van 

annak, hogy az áru- és utasszállítás a közútról áttevődjön a vasúti, tengeri és belvízi 

közlekedési eszközökre; ezért hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az ERTMS 

kialakításának, a tengeri autópályák és a belvízi utak előmozdításának megfelelő 

finanszírozása; 

10. úgy véli, hogy a közlekedési módok integrálásának, az összeköttetéseknek és az 

intermodális kapcsolatoknak az optimalizálása – az árufuvarozási folyosók 

fejlesztésével egyetemben – alapvető eleme az áruszállítás közútról vasútra történő 

átterelésének, valamint a vasúti közlekedés fenntarthatóbbá tételének; 

11. üdvözli a negyedik vasúti csomag technikai pillérének elfogadását; hangsúlyozza, hogy 

az Európai Vasúti Ügynökség nagyobb szerepet játszhat a tanúsítás és az 

infrastrukturális fejlesztés tekintetében, és ezért megfelelő költségvetési forrásokban 

kell részesíteni; kitart amellett, hogy folyamatos erőfeszítéseket kell tenni a kutatással 

és az innovációval kapcsolatban a vasúti ágazatban, és megfelelő finanszírozást kér a 

Shift2Rail közös vállalkozás számára, valamint a határokon átnyúló regionális 

összeköttetések helyreállítására és a vasúti infrastruktúra karbantartására; 

12. üdvözli a Shift2Rail közös kezdeményezés első támogatási felhívását; kéri az irányító 

szervet és különösen a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel munkaprogramjának 

végrehajtását, behozva a kezdeményezés létrehozása során elvesztegetett időt, és 

fektessen külön hangsúlyt az európai vasúti hálózat átjárhatóságával kapcsolatos egyes 

                                                 
1  HL C 373., 2013.12.20., 1. o. 
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alapvető problémák megoldására; 

13. rámutat arra, hogy a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 

felülvizsgálata előirányozza az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) 

hatáskörének kibővítését; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megfelelő forrásokat 

különítsenek el az EASA számára az új feladatok sikeres teljesítésének biztosítása 

érdekében; 

14. továbbá hangsúlyozza, hogy az EASA öt év alatt már 5%-kal csökkentette 

álláshelyeinek számát az intézményközi megállapodásban rögzítetteknek megfelelően; 

ezért úgy ítéli meg, hogy a Tanács által javasolt minden további csökkentés 

veszélyeztetheti az EASA megfelelő működését, és akadályozhatja az EASA-t abban, 

hogy végrehajtsa a jogalkotó hatóság által már ráruházott és a későbbiekben 

ráruházandó feladatokat; hangsúlyozza továbbá, hogy az új szakpolitikai 

fejleményekből és az új jogszabályokból adódó többletfeladatok elvégzéséhez 

szükséges új EASA-álláshelyeket nem szabad beleszámítani az esetleges 

létszámcsökkentési célokba; 

15. hangsúlyozza, hogy a teljes mértékben az ágazat által finanszírozott és ezért az uniós 

költségvetésre hatással nem lévő EASA-álláshelyek (és az azokhoz kapcsolódó 

nyugdíjak) nem képezhetik semmiféle létszámcsökkentés tárgyát, az intézményközi 

megállapodás vonatkozásában sem; 

16. hangsúlyozza, hogy az EASA mérlegelésére kell bízni, hogy a pénzügyi év alatt a 

munkamennyiség ingadozására, azaz az ágazat igényeire tekintettel növeli-e a teljes 

mértékben az ágazat által finanszírozott álláshelyek számát; hangsúlyozza, hogy ezért a 

költségvetési hatóságnak azon, díjakból finanszírozott álláshelyek száma mellett, 

amelyeket az EASA költségvetésének elfogadásával már jóváhagyott, meg kell jelölnie 

azon további álláshelyek százalékos arányát is (10%-os felső határon belül), amelyeket 

az EASA igazgatósága a piaci kereslet váratlan változásának való megfelelés érdekében 

az EASA javaslatára jóváhagyhat; hangsúlyozza továbbá, hogy az igazgatóság 

határozatát a váratlan munkamennyiség dokumentált értékelésére és hatékonysági 

szempontokra kell alapozni; 

17. hangsúlyozza az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR) 

elemeinek végrehajtásához nyújtott pontos finanszírozás szükségességét a légiforgalmi 

szolgáltatási funkciók telepítésének biztosítása érdekében, mely funkciók 

nélkülözhetetlenek az uniós légiforgalmi szolgáltatási rendszer működésének 

javításához; 

18. emlékeztet a menekült- és migránskérdés kezelésének fontosságára, és arra, hogy az 

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) hozzájárulhat ehhez, különösen 

az Unió külső határainak védelme tekintetében; megjegyzi, hogy az Európai 

Tengerészeti Biztonsági Ügynökség megbízatását kibővítették annak érdekében, hogy 

fokozottan együttműködjön a nemzeti hatóságokkal és az Európai Határ- és Partvédelmi 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2008. február 20-i 216/2008/EK rendelete a polgári repülés területén 

közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról, valamint a 91/670/EK tanácsi 

rendelet, a 1592/2002/EK rendelet és a 2004/36/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 79., 2008.3.19., 

1. o.) 
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Ügynökséggel; hangsúlyozza, hogy megfelelő finanszírozást kell nyújtani a modern 

technológia optimális felhasználásának, az információk – a személyes adatok védelme 

elveinek megfelelő – megosztásának és az alkalmazottak képzésének biztosításához;  

19. hangsúlyozza a COP 21 által a közlekedés tekintetében kitűzött célok fontosságát az 

éghajlatváltozás elleni küzdelem érdekében; hangsúlyozza, hogy pénzügyi eszközöket 

kell rendelkezésre bocsátani a közútról vasútra és tengeri, illetve belvízi közlekedésre 

történő modális váltás biztosítására, és ösztönözni kell a tagállamokat az intelligens, 

fenntartható, akadálymentes integrált tömegközlekedésbe való beruházásra; javasolja, 

hogy kapjon figyelmet a közlekedéssel járó zaj csökkentése is, hogy a polgárok számára 

magas színvonalú környezetet lehessen biztosítani; kitart továbbá amellett, hogy 

csökkenteni kell a közlekedés által okozott külső költségeket, és ezáltal mérsékelni kell 

a jövőbeni állami költségvetésekre háruló terheket; 

20. hangsúlyozza, hogy az Unión belüli, valamennyi közlekedési módra kiterjedő hatékony 

környezetbarát logisztikai irányítás nagymértékben hozzájárulhat a közlekedés 

intenzitásának csökkentéséhez és a CO2-kibocsátás mérsékléséhez; ösztönzi a 

Bizottságot, hogy mozdítsa elő a logisztika digitalizációját, ideértve például a gyűjtő 

szállítmányozásra irányuló kezdeményezéseket; felhívja a figyelmet arra, hogy a tengeri 

autópályák a logisztika sarokkövei, és hogy a kikötők és a hátországgal való 

összeköttetések a multimodális közlekedési rendszerek fő csomópontjai; 

21. hangsúlyozza a digitális technológiák kulcsszerepét a biztonságos, hatékony, 

intermodális és fenntartható közlekedés és mobilitásirányítás kialakításában; ösztönzi a 

Bizottságot, hogy támogassa a digitalizációt és az automatizálást minden közlekedési 

ágazatban, valamint innovatív megoldások kidolgozását  – beleértve a városokon és 

vidéki térségeken belüli, tömegközlekedéssel összekapcsolt megosztásalapú mobilitást 

– minden uniós polgár és turista javára, beleértve a kis- és középvállalkozásokat (kkv-

kat) is; 

22. hangsúlyozza, hogy elegendő forrást kell előirányozni a Galileo és az európai 

geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) számára 2017-re annak 

érdekében, hogy eleget lehessen tenni a Bizottság kötelezettségvállalásainak a légi, a 

közúti, a vasúti és a tengeri közlekedés biztonsága és hatékonysága tekintetében; 

ismételten rámutat annak fontosságára, hogy mielőbb biztosítva legyenek a GNSS 

(globális navigációs műholdrendszer) folyamatos szolgáltatásai az intelligens utak és az 

összekapcsolt járművek, valamint az intelligens flottairányítás, rakománykezelés és 

közlekedésszervezés – például a légiforgalmi szolgáltatás (ATM), az ERTMS és az e-

segélyhívás – számára; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy támogassa a különféle lehetséges finanszírozási 

intézkedéseket, amelyek célja a közlekedési szolgáltatások, a járművek, az 

infrastruktúra és az intermodális csomópontok akadálymentessége, valamint azon egyéb 

intézkedések elérése, amelyekkel javítható a fogyatékossággal élők számára biztosított 

akadálymentesség; 

24. ösztönzi a Bizottságot azon kezdeményezések támogatására, amelyek célja a közúti 

közlekedés biztonságának javítása, és amelyek segíthetnék azon cél elérését, hogy 

2020-ig felére csökkenjen a közúti balesetek halálos áldozatainak száma, és jelentősen 

csökkenjen a súlyos sérülések előfordulása; 
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25. úgy véli, hogy a közlekedési eszközök és infrastruktúrák biztonságának biztosítása 

kiemelt kérdés, és e célra megfelelő finanszírozást kell elkülöníteni; 

26. a korábbi gyakorlatnak megfelelően kéri egy közvetlen költségvetési sor bevezetését a 

2017-es uniós költségvetésbe az idegenforgalom számára, tekintettel e gazdasági 

tevékenység európai kkv-k és zöld munkahelyek számára jelentett fontosságára, és 

vonzóképessége és versenyképessége további javításának szükségességére a világszintű 

verseny környezetében; felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa valamennyi uniós 

nyelven a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó, az idegenforgalmi ágazat számára 

nyújtott uniós finanszírozásról szóló iránymutatás rendelkezésre állását; kéri, hogy a 

Bizottság készítsen éves áttekintést a különféle uniós alapokon keresztül 

társfinanszírozott idegenforgalmi projektekről; 

27. kéri egy átfogó stratégia kidolgozását az idegenforgalmi ágazatra vonatkozóan, amely 

az innovatív és versenyképes idegenforgalmi ágazat valamennyi szükséges 

vonatkozására kiterjed, így például a következőkre is: ágazatfinanszírozás, szakmai 

fejlődés, akadálymentesség, infrastruktúra, vízumrendszer, digitalizáció és reklámozás; 

28. hangsúlyozza a vidéki, hegyvidéki, szigeti, tengerparti és távoli területek jelentőségét a 

fenntartható turizmus továbbfejlesztésében; úgy véli, hogy eszközöket kell 

rendelkezésre bocsátani e régiók, valamint a tömegturizmus által nem érintett turisztikai 

helyszínek helyi kultúrájának és biológiai sokféleségének előmozdítására; úgy véli, 

hogy külön rendszereket kell kialakítani a csökkent mozgásképességű vagy egyéb 

fogyatékossággal élő személyek idegenforgalmi létesítményekhez való akadálymentes 

hozzáférésének megkönnyítésére Európában. 
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