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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot, mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedésre és az idegenforgalomra elkülönített költségvetésnek 

összhangban kell állnia ezen ágazatok jelentőségével, valamint az Unió gazdasági 

növekedéséhez, fenntartható fejlődéséhez, a felhasználók érdekeihez és a minőségi uniós 

munkahelyek meglétéhez való hozzájárulásukkal; e tekintetben sajnálja, hogy az 1a. 

fejezetben a közlekedési ágazattal kapcsolatos költségvetési sorokat a Tanács 

csökkentette, és kéri azok visszaállítását az eredeti szintre; 

2. ismét kiemeli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) fontosságát a TEN-T 

hálózat és az egységes európai közlekedési térség megvalósítása szempontjából; 

hangsúlyozza, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapra (ESBA) vonatkozó 

kezdeményezés finanszírozása miatt a múltban a CEF-et illetően végrehajtott 

költségvetés-csökkentéseket a jövőben kerülni kell; sajnálja, hogy még nem sikerült elérni 

a CEF teljes korábbi finanszírozásának visszaállítását; kéri a Bizottságtól a CEF-

Közlekedés és az ESBA által nyújtott támogatások kombinálására vonatkozó új 

kezdeményezések és pénzügyi szabályozás előterjesztését; 

3. úgy véli, hogy a CEF alapvetően fontos eszköz, amely jelentős uniós hozzáadott értéket 

képvisel, és célja, hogy Unió-szerte optimalizálja a közlekedési hálózatot, valamint hogy 

összekösse, illetve korszerűsítse az új és a már meglévő közlekedési infrastruktúrákat, 

valamint biztosítsa a közlekedési szolgáltatások interoperabilitását; úgy véli, hogy meg 

kell őrizni a CEF-Közlekedés elsődleges célkitűzésének eléréséhez, a törzshálózat 

fejlesztéséhez szükséges forrásokat; hangsúlyozza a tagállamok közötti szorosabb 

koordináció szükségességét a határon átnyúló, a vasúti, légi közlekedési és közúti 

törzshálózathoz kapcsolódó projektek konzisztenciájának biztosítása érdekében; 

hangsúlyozza továbbá, hogy fontos a leginkább rászoruló infrastruktúra – például a hidak 

és aluljárók – megújítását célzó külön tervek finanszírozása; hangsúlyozza a regionális 

repülőterekbe való beruházás fontosságát, amely katalizálja az üzleti hatékonyságot, a 

termelékenységet és a regionális gazdaság fejlődését; 

4. hangsúlyozza, hogy a továbbiakban is támogatni kell az Európa nyugati és keleti részét 

összekötő nagy sebességű vasúti projekteket; megismétli, hogy fontos a határokon 

átnyúló, felszámolt regionális vasúti összeköttetések hiányzó láncszemeinek teljessé 

tétele, illetve az olyan, meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztése és karbantartása, 

amely lehetővé tenné a tagállamok és/vagy harmadik országok közti jobb együttműködést, 

például a fekete-tengeri makrorégió létrehozását; üdvözli a Bizottság megközelítését, 

amely a felszámolt vagy használaton kívül helyezett határon átnyúló regionális vasúti 

összeköttetések rehabilitációjának társfinanszírozását is magában foglalja; rámutat, hogy 

az optimalizált infrastruktúra alapvető fontosságú az Unió lemaradó régióinak 

fejlesztéséhez, és kéri a Bizottságot az ezt támogató célzott költségvetési eszközök 

kidolgozására; ösztönzi a tagállamokat, a határrégiókat és a Bizottságot, hogy tegyék 

intenzívebbé ezeket az alulról szerveződő projekteket; 

5. úgy véli, hogy a Bizottság és az Európai Beruházási Bank (EBB) azon közelmúltbeli 
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kezdeményezései fényében, hogy elsőbbséget biztosítanak a hiteleknek és új pénzügyi 

eszközöknek, fontos, hogy elegendő forrást biztosítsanak a vissza nem térítendő 

támogatások számára, mivel ezek a támogatások továbbra is alapvető finanszírozási 

eszközt jelentenek a közlekedési ágazatban, különösen az infrastruktúrával kapcsolatos és 

egyéb olyan projektek esetében, amelyekre várhatóan hiányozni fognak a 

magánberuházások; emlékeztet arra, hogy a TEN-T program célkitűzéseinek elérése 

érdekében alapvető fontosságú, hogy a magas technológiai szintű projektek, mint pl. az 

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) megfelelő forrásokban 

részesüljenek, beleértve az ESBA keretében kialakított köz-magán-partnerségek kínálta 

lehetőségek kihasználását, a szükséges pénzmennyiség mozgósítása érdekében a jelenlegi 

többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakában; kiemeli azonban, hogy az uniós 

források hatásának maximalizálása érdekében fontosak a különböző finanszírozási 

rendszerek, mint például a CEF, az ESBA és az esb-alapok közötti szinergiák; 

6. kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő jelentést a strukturális és kohéziós alapok 

végrehajtási és abszorpciós szintjéről az infrastrukturális projektekben, feltüntetve, hogy 

mely projektek járulnak hozzá a törzshálózat, a folyosók és a hálózat egészének 

fejlesztéséhez; kéri a Bizottságot, hogy terjessze a Parlament és a Tanács elé az Unió által 

társfinanszírozott konkrét közlekedési és turisztikai projektek éves áttekintéseit, a 

vonatkozó pénzösszegek részleteivel együtt; felhívja a Bizottságot, a nemrég közzétett 

mobilitási csomaggal összefüggésben, hogy nyújtson áttekintést a teherautó-vezetők 

meglévő és tervezett biztonságos és védett parkolóhelyeiről; felkéri a Bizottságot, hogy 

tegyen közzé a meglévő biztonságos és védett parkolóhelyek továbbfejlesztésére, illetve 

újak kialakítására vonatkozó költségbecslést, illetve tárja fel az európai szintű 

finanszírozási modellek lehetőségeit; 

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

éghajlatváltozás elleni küzdelem terén; hangsúlyozza, hogy pénzügyi eszközöket kell 

rendelkezésre bocsátani annak biztosítása érdekében, hogy létrejöjjön a modális váltás a 

közútról a fenntartható közlekedési módokra (vasút, tengeri és belvízi közlekedés), 

valamint a multimodális összeköttetések optimalizálásához és a digitális közlekedési 

szolgáltatásokra való átálláshoz; megismétli az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

közlekedéssel rendelkező gazdaság bővítésének fontosságát vasúti árufuvarozási folyosók 

fejlesztése révén, amelyek alapvető elemei az árufuvarozás közútról vasútra való 

átterelésének, valamint a vasúti fenntarthatóság fejlesztésének; úgy véli, hogy az ERTMS 

kiépítése szükséges ahhoz, hogy az egységes európai vasúti térség a lehető legjobban 

kihasználja az interoperabilitás által nyújtott előnyöket; ösztönzi a tagállamokat az 

intelligens, fenntartható, integrált tömegközlekedésbe való beruházásra; javasolja, hogy 

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

színvonalú környezetet lehessen biztosítani; ösztönzi a Bizottságot olyan projektek 

finanszírozására és támogatására, amelyek fejlesztik és javítják a folyami közlekedést, 

mint például a Duna kotrása és megtisztítása; 

8. kiemeli az európai globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) – a Galileo és az 

EGNOS – kritikus szerepét a közlekedési rendszer számára, különösen a légi, közúti, 

vasúti és tengeri közlekedési ágazat biztonságát és védelmét illetően, valamint a 

multimodális és autonóm közlekedési rendszerek fejlesztése és kiaknázása szempontjából; 

megismétli a downstream és upstream alkalmazásoknak az európai GNSS-programok és a 

Horizont 2020 program költségvetésén belül történő megfelelő pénzügyi támogatásának 
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fontosságát; sajnálja az európai GNSS – Galileo és EGNOS – számára elkülönített 

források 9,6 %-os csökkenését; sürgeti a tervek szerint további 5%-kal csökkentendő 

európai űrprogramokra elkülönített költségvetési soroknak az eredeti szintre való 

visszaállítását, és az űrprogramok megfelelő finanszírozásának folytatását, amelyek 

költségeit nem szabad alábecsülni; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a Galileo és az EGNOS globális műholdalapú 

rádiónavigációs infrastruktúrája és szolgáltatásai fejlesztésére és nyújtására szolgáló 

finanszírozást; megismétli annak fontosságát, hogy a 2018. évben elegendő finanszírozás 

kerüljön elkülönítésre a Galileo és az EGNOS számára a folyamatos GNSS-

szolgáltatásoknak az intelligens utak és az összekapcsolt járművek, valamint az intelligens 

rakomány- és flottakezelés, továbbá forgalomirányítás – mint a légiforgalmi 

szolgáltatások (ATM) vagy az ERTMS, illetve az e-segélyhívás – számára való gyors 

biztosítása érdekében; úgy véli, hogy az EGNOS számára biztosítani kell a szükséges 

finanszírozást, hogy lehetővé váljon az EGNOS lefedettségének Délkelet- és Kelet-

Európára való – prioritásként kezelt –, ezt követően Afrikára és a Közel-Keletre való 

kiterjesztése, illetve a szükséges EGNOS távolságmérő és integritás-ellenőrző állomások 

(RIMS) beszerzésének és a rendszerrel való interkonnektivitásuk céljából; 

10. kiemeli az Európai GNSS Ügynökség (GSA) a Galileo és az EGNOS szempontjából 

döntő fontosságú feladatait, és elismeri a GSA hozzájárulását az Unió gazdasági 

versenyképességéhez és technológiai innovativitásához; aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy nem került elkülönítésre elégséges forrás a GSA számára ahhoz, hogy betöltse 

megbízatását és úgy véli, hogy a GSA számára megfelelő személyzetet, többek között 

magasan képzett szakértőket kell biztosítani annak érdekében, hogy biztosított legyen az 

európai GNSS-programok zökkenőmentes működése és kiaknázása; kiemeli az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) fontos szerepét az EGNOS szolgáltatások tanúsító 

hatóságaként, illetve a Galileo teljesítményének felügyeletét előkészítő tevékenységek 

terén; 

11. rámutat az európai közlekedési ügynökségek fontos szerepére az európai közlekedési 

térség megfelelő működése terén; úgy véli, hogy megfelelő költségvetési forrásokat kell 

elkülöníteni számukra, feladataik közelmúltbeli, vagy előre látható változásainak 

megfelelően; 

12. hangsúlyozza a migrációs hullám – tengeri és szárazföldi egyaránt – problémája hatékony 

és határozott kezelésének fontosságát; reméli, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági 

Ügynökség, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség és a Frontex megfelelő 

pénzügyi támogatást kap az Unió külső határain végzett őrjáratokhoz; 

13. rámutat a repülés biztonsági és védelmi kihívásaira, valamint az EASA hozzájárulásának 

fontosságára ezen a területen, különösen a kiberbiztonsággal és az űridőjárással 

kapcsolatos kockázatokat, valamint a nem európai légtérben repülő utasok biztonságát 

illetően; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy megfelelő forrásokat különítsenek el az 

EASA számára az új feladatok sikeres teljesítésének biztosítása érdekében, a polgári 

repülés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági 

Ügynökségének létrehozásáról, valamint a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
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irányuló javaslatnak megfelelően1; 

14. ismételten 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. rámutat arra, 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, az intézményközi megállapodásban előirányzott 

létszámcsökkentés tárgyát; 

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. kiemeli a Horizont 2020 keretprogram fontosságát az intelligens közlekedési logisztikára 

és mobilitáskezelésre, többek között az önvezető gépjárművekre, a tömegközlekedésre és 

a megosztott mobilitásra, valamint a közlekedésbiztonságra vonatkozó kutatáshoz és 

innovációhoz kapcsolódó projektek előmozdítása és támogatása szempontjából; sajnálja, 

hogy csökkent a Horizont 2020 alatti, a közlekedési ágazatbeli kutatásra és innovációra 

szánt finanszírozás; úgy véli, hogy a biztonságos és zökkenőmentesen működő intelligens, 

integrált közlekedés elérése jelentős uniós hozzáadott értéket képvisel az európai 

közlekedési rendszer bővítése terén; hangsúlyozza a Horizont 2020 és a CEF, valamint 

egyéb releváns uniós források hozzájárulása megerősítésének fontosságát a repülési ágazat 

biztonsági, védelmi, innovációs és digitalizációs projektjeihez, szorosan együttműködve 

az EASA-val a projektek beszerzése és végrehajtása terén; 

18. ismételten hangsúlyozza a megfelelő finanszírozás biztosításának fontosságát a közös 

vállalkozások, pl. a SESAR, a Shift2Rail, valamint a Tiszta Égbolt számára; úgy véli, 

hogy a Shift2Rail közös vállalkozásnak előtérbe kellene helyeznie az interoperabilitással 

kapcsolatos projekteket, hogy a legtöbbet hozza ki az interoperabilitás előnyeiből az 

egységes európai vasúti térségben; fontosnak tartja, hogy továbbra is kerüljön 

elkülönítésre finanszírozás az infrastruktúra fenntartására és a minőségi követelmények 

teljesítésére a hatékonyabb fogyasztóvédelem és a fogyasztók nagyobb biztonsága 

érdekében;  

                                                 
1  COM(2015)0613. 
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19. hangsúlyozza a SESAR elemeinek végrehajtására irányuló pontos finanszírozás 

szükségességét a légiforgalmi szolgáltatási funkciók telepítésének biztosítása érdekében, 

amely funkciók nélkülözhetetlenek az uniós légiforgalmi szolgáltatási rendszer 

működésének tökéletesítéséhez; 

20. felhívja a Bizottságot, hogy mutassa be az elmúlt években az Unió általános költségvetése 

által finanszírozott sikeres kísérleti projektek és előkészítő intézkedések eredményeit; kéri 

a Bizottságot, hogy ismertesse a világűr deorbitáció révén történő megtisztításával és az 

űrfelszerelések innovatív anyagaival foglalkozó kísérleti projekt jelenlegi állását, az 

űrágazatra alkalmazott jövőbeni közös technológiai kezdeményezés hatékonyságának 

növelése érdekében; 

21. ösztönzi a Bizottságot, hogy a továbbiakban is kezelje prioritásként a biztonsági és 

védelmi intézkedések finanszírozását valamennyi olyan közlekedési eszköz 

vonatkozásában, amelyek hatással lehetnek az utasforgalomra; ösztönzi a Bizottságot, 

hogy összpontosítson a veszélyeztetett úthasználók, köztük a gyalogosok, a kerékpárosok 

és a motorkerékpárosok biztonságára; ösztönzi a Bizottságot olyan kezdeményezések 

támogatására, amelyek javíthatnák a közúti biztonságot, és ezáltal segítenék az európai 

közúti halálozások és súlyos sérülések számának 2020-ig a felére csökkentésére 

vonatkozó stratégiai cél elérését; felkéri a Bizottságot, hogy fordítson figyelmet a 

„lemaradó régiók” és Európa egyéb részei infrastruktúrájának minősége közötti jelentős 

szakadékra, és kéri, hogy tegye intenzívebbé a beruházásokat az előbbiek terén; 

22. hangsúlyozza a fenntartható turizmus támogatásának fontosságát, egyúttal forrásainak 

védelmét a természeti, kulturális, történelmi és ipari örökséggel együtt; hangsúlyozza a 

fenntartható turizmus felé való elmozdulás fontosságát, amely magában foglalja a 

turisztikai és infrastrukturális projektek közti hatékonyabb koordinációt; hangsúlyozza, 

hogy az EuroVelo hálózat előmozdítása a TEN-T vasúthálózattal együtt figyelemreméltó 

környezeti és gazdasági előnyöket kínál, nem utolsósorban a kis- és középvállalkozások 

számára; hangsúlyozza, hogy a közlekedési és turisztikai ágazatban működő kis- és 

középvállalkozások számára nehéz a digitális átalakuláshoz való alkalmazkodás és 

támogatásra van szükségük; kéri a turisztikai ágazat finanszírozásának növelését, 

különösen a kkv-k és azok digitalizációja terén; úgy véli, hogy forrásokat kell elkülöníteni 

a hegyi, vidéki, part menti régiók, valamint a szigetek és a távoli területek számára a 

turizmus további fejlesztése érdekében ezeken a területeken; 

23. meggyőződése, hogy tovább kell javítani a turisztikai szolgáltatásokhoz való 

akadálymentes hozzáférést a csökkent mozgásképességű személyek számára; felhívja a 

Bizottságot, hogy támogassa a különféle lehetséges finanszírozási intézkedéseket annak 

érdekében, hogy biztosítsa a közlekedési szolgáltatások, a közlekedési eszközök, az 

infrastruktúra és az intermodális közlekedési csomópontok akadálymentességét, valamint 

azon egyéb intézkedéseket, amelyekkel javítható a fogyatékossággal élő személyek 

számára a közlekedés akadálymentessége; 

24. üdvözli az új InterRail kezdeményezést, és úgy véli, hogy az a fiatalabb nemzedékek 

számára esélyt biztosíthat arra, hogy megismerjék a szabad mozgást úgy, hogy 

környezetbarát módon utaznak és kéri, hogy a projekt, ahogy a turizmus területén indított 

egyéb projektek is, közvetlen és külön költségvetési sort kapjon, amely független az 1a. 

fejezet közlekedési ágazathoz és más olyan ágazatokhoz kapcsolódó költségvetési 
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soraitól, amelyek fontosak az Unió versenyképessége és gazdasági növekedése 

szempontjából; megismétli a Bizottsághoz intézett azon korábbi felhívását, hogy 

terjesszen elő megfelelő javaslatokat e tekintetben; 

25. ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai vonatok 

felélesztését, amelyek a rövid távolságra közlekedő repülőjáratok, illetve a nagy távolságú 

autóutak fenntartható alternatívái; 
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