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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 

módosításokat: 

1. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak nagyobb politikai akaratot az 

egységes közlekedési piac elmélyítése és megerősítése, valamint az egyenlő 

versenyfeltételek megteremtése iránt a közlekedési, postai és turizmus ágazat állami és 

magánszereplői közötti nyílt és tisztességes verseny biztosítása érdekében, egyúttal 

tiszteletben tartva a többi európai politikát, célt és elvet, köztük a szociális dimenziót, 

amely fontos a közlekedési belső piac zökkenőmentes működése szempontjából; 

2. hangsúlyozza az összekapcsolhatóság és a közlekedési infrastruktúra fontosságát a köz- és 

magánszolgáltatások túlélése, gazdasági fejlődése és biztosítása tekintetében a regionális 

és távoli területeken; 

3. reméli ezért, hogy a globális TEN-T hálózat megvalósul; 

4. hangsúlyozza, hogy a különböző tagállamokból származó piaci szereplők közötti szabad 

verseny korlátozásához nem szolgálhat ürügyként az, hogy a visszaélésekkel szemben 

hatékonyan meg kell védeni a közlekedési munkavállalók jogait; felszólítja a Bizottságot, 

hogy tartsa tiszteletben az arányosság és a szubszidiaritás elvét az olyan jogszabályok 

kidolgozásakor, amelyek jelentős hatással lesznek az egységes közlekedési piac 

működésére; 

5. tudomásul veszi a digitális egységes piac létrehozásából következően a postai szolgáltatók 

előtt álló kihívásokat; hangsúlyozza, hogy az ambiciózus projekt sikere, különösen az 

online kereskedelem terén, sok tekintetben attól függ, hogy milyen formát ölt a postai 

csomagkézbesítési szolgáltatás piaca; hangsúlyozza, hogy a kereskedelmi szolgáltatásokat 

nyújtó magánjogi szervezetek és közszférabeli szereplők számára tisztességes és egyenlő 

határokon átnyúló versenyfeltételeket kell garantálni; 

6. hangsúlyozza, hogy minden versenypolitikának tiszteletben kell tartania az érintett 

ágazatok valamennyi szereplőjének szociális jogait; 

7. hangsúlyozza, hogy a tagállamok gyakran nem hatják végre megfelelően az uniós 

közlekedési jogszabályokat, és nem tartják tiszteletben a Szerződésben foglalt elveket 

különösen akkor, ha a közlekedés irányítását a monopolhelyzetben lévő központi 

kormányzat végzi; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy megfelelően hajtsák 

végre és tartassák be a hatályos uniós jogszabályokat, ami kulcsfontosságú a belső piac 

megfelelő működéséhez, annak érdekében, hogy további előnyökhöz jusson az üzleti és az 

ipari ágazat, a fogyasztók, javuljanak a munkavállalók szociális körülményei és a 

környezetvédelmi mutatók; 

8. hangsúlyozza a fizikai, műszaki és szabályozási akadályok tagállamok közötti 

felszámolásának fontosságát az egységes piac széttagoltságának megelőzése és határokon 

átnyúló mobilitás és területi együttműködés megkönnyítése és ezáltal a verseny 

ösztönzése érdekében; 
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9. felhívja a Bizottság figyelmét az adózásra, a biztonságra, a vezetési és pihenőidőkre, a 

típusjóváhagyásra és az utasjogokra vonatkozó szabályok közötti eltérésekből adódó 

közvetett versenyakadályokra; 

10. üdvözli a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban a digitális technológiák terén tett 

előrelépéseket, amelyek elősegítik a versenyt, munkahelyeket teremtenek, megkönnyítik a 

kkv-k nagyobb piacokhoz való hozzáférését és kézzelfogható előnyökhöz juttatják a 

fogyasztókat; rámutat, hogy a digitalizáció és a közösségi gazdaság üdvözlendő fejlődése 

jelentős változásokat fog okozni az ágazat működési környezetében, és hogy megfelelő és 

egyértelmű jogi keretre van szükség a digitalizációs folyamatban rejlő lehetőségek 

kihasználásához; 

11. hangsúlyozza, hogy az új üzleti modell alapján működő szervezetek kedvező befolyással 

vannak az EU a közlekedési és idegenforgalmi piacára, különösen azáltal, hogy 

könnyebben hozzáférhetővé teszik a szolgáltatásokat és javítják minőségüket; 

12. üdvözli, hogy a Bizottság a világ számos kulcsfontosságú országával és régiójával külső 

légiközlekedési megállapodásokról kíván tárgyalni; úgy véli, hogy e magállapodások nem 

csak javítani fogják a piaci hozzáférést, hanem új üzleti lehetőségeket fognak teremteni a 

világon első helyen álló európai légiközlekedési ágazat számára, magas színvonalú 

munkahelyeket fognak teremteni, meg fogják őrizni a szigorú normákat, figyelembe 

fogják venni az ágazatbeli munkavállalók jogait, egyúttal a fogyasztók javát fogják 

szolgálni; hangsúlyozza, hogy a Parlamentre fontos feladat hárul e tárgyalások során; 

13. felszólítja a Bizottságot, hogy az egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a külső 

légiközlekedési megállapodásokról folyó tárgyalások részét képezze a tisztességes 

versenyről szóló záradék; 

14. bátorítja a Bizottságot, hogy segítse elő a koherenciát – az uniós támogatások tekintetében 

is – az olyan repülőterek között, amelyek földrajzilag egymás közelében vannak, de az 

országhatárok különböző oldalán találhatók; 

15. úgy véli, hogy a kikötői szolgáltatásokat illetően egyre nyitottabb, versenyképesebb és 

átláthatóbb szabályozási keretet kell kidolgozni az európai állami kikötők számára, 

létrehozva egyúttal további munkalehetőségeket is; 

16. úgy véli, hogy az uniós közúti árufuvarozási piac fokozatos megnyitásából következő 

nagyobb verseny a fogyasztók számára is előnyös lehet, de határozottan elítéli azt, hogy a 

tagállamok által alkalmazott egyes intézkedések e téren aláássák az egységes piac 

integritását; támogatja, hogy az ilyen intézkedések elleni fellépésre vonatkozó bizottsági 

álláspontot; 

17. reméli, hogy a közúti árufuvarozási piac megnyitása nem lesz szociális dömpinget okozó 

újabb tényező, és emellett elítéli a „postafiókcég-jelenséget”; 

18. helyteleníti továbbá, hogy az uniós politikában nem kezelik megfelelően a kisteherautókat 

annak ellenére, hogy a foglalkoztatási, biztonsági és környezetvédelmi jogszabályok 

helyes alkalmazásának kikerülése érdekében egyre gyakrabban használják őket; 

19. felkéri a Bizottságot, hogy szorosan kövesse nyomon az oligopolisztikus árdömpingre 
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utaló tendenciákat a légi közlekedési és a távolságibusz- / városibusz-ágazatban, továbbá 

kitart az uniós jog megfelelő alkalmazása és a tisztességes intermodális versenyfeltételek 

mellett; 

20. felszólít a negyedik vasúti csomaggal kapcsolatos tárgyalások gyors lezárására, és úgy 

véli, hogy ezzel még nyitottabb lesz a vasúti személyszállítás a versenyre és javul a vasúti 

ágazat hatékonysága, egyúttal pedig biztosítva lesz a közszolgáltatásokra vonatkozó 

kötelezettségek minősége és folyamatossága; 

21. üdvözli a negyedik vasúti csomag technikai pillérének elfogadását és úgy véli, hogy ezzel 

megerősödik a vasúti biztonság, ugyanakkor az interoperabilitás révén felszámolják a 

verseny műszaki akadályait; 

22. hangsúlyozza a turizmus mint a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés alapvető 

motorja fontosságát, és felszólítja a Bizottságot, hogy proaktív megközelítést alkalmazzon 

az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének és a növekedéséhez és 

fejlődéséhez kedvező környezet kialakításának elősegítésére; 

23. hangsúlyozza, hogy a posta szolgáltatások és különösen a határon átnyúló 

csomagkézbesítés alapvető fontossággal bír az e-kereskedelmi ágazat fejlődése 

tekintetében az EU egészében; üdvözli a Bizottság e-kereskedelmi ágazatra vonatkozó 

antitrösztvizsgálatát, és bátorítja annak folytatását és a csomagkézbesítési és postai piacok 

alakulásának nyomon követését; 

24. hangsúlyozza, hogy a fenntartható, hozzáférhető és biztonságos közlekedést előmozdító 

projekteket kell finanszírozni, amelyek hozzájárulhatnak az egész európai közlekedési 

rendszer működésének javításához; 

25. felszólít az olyan uniós alapok, mint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a 

Kohéziós Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Horizont 2020 felhasználására 

az európai közlekedési infrastruktúra fejlesztése és a szolgáltatások minőségének és 

mennyiségének fokozása céljára; 

26. felszólítja a tagállamokat, hogy fordítsanak kellő figyelmet a határokon átnyúló 

infrastruktúrafejlesztési projektek megvalósítására, valamint hogy legfontosabb 

közlekedési terveiket hangolják össze a szomszéd tagállamokkal; 

27. úgy véli, hogy olyan, teljes mértékben innovatív eszközöket kell alkalmazni, mint az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap, amelyek alkalmasak a közlekedési ágazatbeli 

projektek finanszírozására a növekedés és a versenyképesség előmozdítása érdekében; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az ESBA garanciaalapot szolgálót források elkülönítése 

nem mehet a CEF vagy a Horizont 2020 rovására, amelyek rendkívül fontos eszközök a 

közlekedési ágazatbeli közös piac fejlesztése tekintetében; 

28. hangsúlyozza, hogy a vasúti közlekedési piac teljes megnyitása számos előnnyel járhat 

valamennyi tagállambeli szereplő és utas számára; megállapítja ugyanakkor, hogy a 

folyamat során figyelembe kell venni a tagállamok vasúti infrastruktúráinak eltérő 

fejlettségi szintjét; hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben fenn kell 

tartani a jelenlegi beruházási szintet a vasúti infrastruktúrák eltéréseinek kiegyenlítése 

érdekében; 
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