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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel az egységes európai közlekedési térség létrehozásához szükséges szabványok 

kidolgozásában és bevezetésében a közlekedési ágazat élen jár; 

1. üdvözli az „ikt-szabványosítási prioritások a digitális egységes piac érdekében” című 

bizottsági közleményt; úgy véli, hogy az uniós szintű szabványosítás szorgalmazása 

hozzájárulhat a belső piacon meglévő akadályok felszámolásához, az uniós szakpolitikai 

célok eléréséhez és a közlekedési, valamint az idegenforgalmi ágazat jelenlegi 

kihívásainak kezeléséhez, úgy mint: 

a) éghajlati, környezeti és energiahatékonysági célkitűzések teljesítése fenntartható 

közlekedési és idegenforgalmi megoldások – például elektromos és hibrid 

gépjárművek, alternatív üzemanyagok, „háztól házig” intermodális szolgáltatási 

láncok kialakítása és támogatása révén, valamint olyan kezdeményezéseket 

előmozdítva, mint a Tiszte Égbolt; 

b) a biztonság növelése  az automatizálás további előmozdítása révén, továbbá a 

forgalomirányítási rendszerek, úgy mint az Európai Vasúti Forgalomirányítási 

Rendszer (ERTMS), az európai globális műholdas navigációs rendszerek (EGNOS és 

Galileo), a folyami információs szolgáltatások (RIS), az intelligens közlekedési 

rendszerek (ITS), a hajóforgalom-irányítási és információs rendszer (VTMIS) és az új 

generációs Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Rendszer (SESAR) hatékonyságának 

fellendítése helyi és nemzetközi szinten; 

c) versenyképes egységes európai közlekedési térség megvalósítása az akadályok 

felszámolásával, a rendszerek közlekedési módokon átívelő integrációjának 

előmozdításával a fokozott átjárhatóság, intermodalitás és összekapcsolhatóság révén, 

továbbá a közösségi gazdaságból kialakuló közlekedési megoldások bevonásával;  

d) a közlekedési és turisztikai szolgáltatások vonzerejének, elérhetőségének és 

minőségének javítása valamennyi utas és fogyasztó számára felhasználóbarátabb és 

személyre szabottabb termékeket és információkat biztosítva; 

2. rámutat arra, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat innovációiban óriási lehetőség 

rejlik és az innovációk kedvező hatással vannak a társadalomra és az uniós 

vállalkozásokra, különösen a kkv-kre és az induló vállalkozásokra, és kitart amellett, hogy 

szükség van új – lehetőség szerint több területet átfogó – szabványok kialakítására és a 

szabványosítás folytatására annak érdekében, hogy a digitalizálás terén megfelelően 

tudják megvalósítani az uniós kezdeményezéseket, például a kooperatív intelligens 

közlekedési rendszereket (a C-ITS), valamint az európai műholdas navigációs 

rendszereken (Galileo és EGNOS) belüli közlekedési alkalmazások fejlesztését; 

3. megjegyzi, hogy az ikt-szabványosítás a közlekedéshez és a turizmushoz fűződő 

szolgáltatások, valamint a multimodális közlekedési szolgáltatások javára fog válni; 



 

PE597.623v02-00 4/7 AD\1122508HU.docx 

HU 

felszólítja a Bizottságot, hogy az európai szabványügyi szervezetekkel együtt fektessen 

nagyobb hangsúlyt erre a fejlesztésre a ikt-szabványosítás kiemelt cselekvési tervének 

végrehajtása során, és különösen arra, hogy vizsgálja meg a szabványosítás szerepét az 

idegenforgalmi ágazat technológiai változásainak és újonnan kialakuló üzleti modelljeinek 

támogatásában; felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon mielőbbi intézkedéseket az integrált 

intelligens jegyértékesítési rendszerek és tájékoztatási szolgáltatások, valamint az új 

mobilitási koncepciók, például a „mobilitás mint szolgáltatás” (Maas) előmozdítása 

érdekében; 

4. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy segítsék elő és biztosítsák a megfelelő 

finanszírozást a szükséges infrastruktúrák kialakításához, többek között korszerűsítés, 

átalakítás és felújítás révén, hogy az uniós szabványok által elfogadott új technológiák (pl. 

alternatív üzemagyagok infrastruktúrája) meghonosodhassanak a piacon, tiszteletben 

tartva a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat; kiemeli, hogy az 

infrastruktúra hosszú távú befektetés, ezért a szabványosításnak a lehető legnagyobb 

mértékű átjárhatóságot kell biztosítania az újabb technológiai fejlesztések és alkalmazások 

lehetővé tétele érdekében; 

5. hangsúlyozza, hogy a globális versenyhelyzet és a közlekedés nemzetközi jellege miatt a 

nemzetközi szabványok fejlesztése elengedhetetlen mind az átjárhatóság biztosítása, mind 

az uniós iparágak piaci lehetőségeinek bővítése szempontjából; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a továbbiakban is aktívan támogassa az európai szabványok kidolgozását a 

nemzetközi fórumokon; 

6. sajnálja, hogy a nemzeti szabványok közti különbségek többek között a teherszállítási 

logisztikai ágazaton belül továbbra is akadályt jelentenek a belső piac számára, így 

felszólítja a Bizottságot és az európai szabványügyi szervezeteket, hogy dolgozzanak ki 

megfelelő szabványokat annak érdekében, hogy szükség esetén nemzeti szinten 

harmonizálni tudják a feltételeket a belső piac előtti akadályok felszámolása céljából; 

hangsúlyozza e tekintetben a szabványok intermodális harmonizációjának szükségességét; 

7. rámutat továbbá arra, hogy a szabványosítás a piaci széttöredezettség megelőzésén túl 

jelentősen hozzájárulhat az adminisztratív terhek és a szállítási költségek csökkentéséhez 

minden vállalkozás és különösen a kkv-k esetében (pl. az e-dokumentumok révén) és 

megkönnyítheti az uniós jogszabályok megfelelő végrehajtását (pl. digitális menetíró 

készülék, elektronikus útdíjszedési rendszer); 

8. továbbá felhívja a Bizottságot, hogy fordítson figyelmet és nyújtson segítséget a tagjelölt 

országoknak az arra irányuló erőfeszítéseikben, hogy a meglévő szűk keresztmetszetek 

minimalizálása érdekében összehangolják szabványaikat az uniós szabványokkal; 

9. úgy véli, hogy az ikt-s „nyílt szabványok” megakadályozzák a fogyasztók „túszul ejtését”, 

csökkentik a költségeket, ösztönzik a versenyt és az innovációt, valamint biztosítják az 

interoperabilitást; hangsúlyozza a nyílt, átlátható és inkluzív szabványosítási folyamatok 

jelentőségét; arra ösztönzi a Bizottságot és a szabványügyi szerveket, hogy –a közlekedési 

ágazat egyedi igényeinek maradéktalan figyelembevételével – továbbra is támogassák a 

„nyílt szabványokat”, mint az egységes európai közlekedési térség alappillérét; 

10. határozottan úgy véli, hogy a nyílt hozzáférésű adatok továbbra is elengedhetetlenül 

szükségesek – különösen a közlekedési ágazatban – ahhoz, hogy ki lehessen aknázni a 



 

AD\1122508HU.docx 5/7 PE597.623v02-00 

 HU 

digitális egységes piac minden előnyét, például a multimodális szállítás támogatását és 

fejlesztését; hangsúlyozza ezért, hogy nagyobb jogbiztonságra van szükség, főként a 

tulajdonjog és a felelősség terén; felkéri ezért a Bizottságot, hogy minden további 

késlekedés nélkül tegyen közzé ütemtervet a közpénzekből támogatott közlekedési adatok 

és a programozási interfészek szabványainak kidolgozásáról a nagy mennyiségű adat 

feldolgozását igénylő innovációk és új közlekedési szolgáltatások nyújtásának 

felgyorsítása érdekében; 

11. tudomásul veszi a kiberbiztonságot érintő aggályokat és a közlekedési ágazatban 

felmerülő fenyegetettségek sajátosságait; sürgeti a Bizottságot, hogy a kiberbiztonságra 

vonatkozó előírásokról szóló, 2017 végéig elfogadandó ajánlások elfogadásakor – a 

közlekedési ágazat kiberbiztonságára vonatkozó átfogó stratégia felé tett első lépésként – 

foglalkozzon ezekkel a kérdéskörökkel; 

12. ösztönzi a Bizottságot, hogy készítsen statisztikákat annak érdekében, hogy jobban fel 

lehessen mérni a digitalizációnak és az ikt-nak a közlekedésre és az idegenforgalomra 

gyakorolt hatását; 

13. rámutat, hogy az európai szabványosítási folyamatnak ki kell térnie azokra a 

szabványokra is, amelyek elősegítik, hogy a szállítási és közlekedési szolgáltatások 

könnyebben hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő és az idősebb személyek 

számára; 
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