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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: 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

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

1. rámutat a többéves pénzügyi keret stratégiai jelentőségére a hosszú távú befektetésekre 

épülő iparágak (például a közlekedési ágazat) szempontjából; ezért felszólítja a 

Bizottságot, hogy a 2019-es európai parlamenti választások előtt terjesszen elő javaslatot 

és sürgősen kezdjen eszmecserét a Tanáccsal és a Parlamenttel a 2020 utáni többéves 

pénzügyi keret meghatározása érdekében;  

2. kiemeli, hogy a közlekedési infrastruktúra az egységes piac gerincét, valamint a 

növekedés és a munkahelyteremtés alapját képezi, és döntő fontosságú a személyekre, a 

tőkére, az árukra és a szolgáltatásokra vonatkozó négy alapvető szabadság garantálása 

szempontjából; rámutat, hogy a szomszédos országokkal összekapcsolt egységes európai 

közlekedési térség megvalósítása megköveteli, hogy a fő közlekedési infrastruktúrákat – a 

megfelelő finanszírozás mellett – az EU versenyképessége, valamint a területi, gazdasági 

és társadalmi kohézió érdekében kulcsfontosságú prioritásként kezeljék; 

3. hangsúlyozza a COP21 (a Párizsi Megállapodás) által a közlekedéssel kapcsolatban 

lefektetett célok fontosságát az éghajlatváltozás elleni küzdelemben; 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, integrált tömegközlekedésbe való beruházásra; javasolja, hogy 

kapjon figyelmet a közlekedéssel járó zaj és vibráció csökkentése is, hogy a polgárok 

számára magas színvonalú környezetet lehessen biztosítani; 

4. kiemeli, hogy a jobb összeköttetések és a könnyebb utazás valamennyi tagállamban 

történő biztosítása érdekében szükség van a biztonságot, a védelmet, a közegészséget és a 

környezetvédelmet, valamint Európa globális versenyképességét célzó erős iparpolitika 

meghatározásának és végrehajtásának támogatására; úgy véli, hogy a big data technológia 

stratégiai eszközt jelent az EU közlekedéspolitikai céljainak elérésében, és kiemeli a 

közlekedés szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúra kibertámadásokkal szembeni 

védelmének szükségességét; 

5. kiemeli, hogy a létfontosságú közlekedési infrastruktúrát az Európai Unió stratégiai 

érdekeként kellene kezelni; 

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedési infrastruktúrát érintő projektek európai hozzáadott 

értéke csak abban az esetben biztosítható, ha a következő többéves pénzügyi keretben az 

EU képes lesz gondoskodni a törekvéseinek megfelelő keretszabályozásról és pénzügyi 

forrásokról; 

7. úgy véli, hogy a 2020 utáni időszakban növelni kell a kohéziós politika infrastrukturális 

projektjeinek részarányát a teljes uniós költségvetésen belül, mivel a Kohéziós Alap és az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap jelentős mértékben hozzájárulnak a régiók közötti 

infrastrukturális és társadalmi-gazdasági szakadékok megszüntetéséhez, mérsékelve a 
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fejlettebb régiók és a leszakadó régiók között a belső összeköttetések terén fennálló 

szakadékot; 

8. úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek – többek között strukturális és 

beruházási alapok révén – növelnie kell azon projektek uniós finanszírozását, amelyek 

különösen hozzájárulnak a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) törzshálózatának és 

folyosóinak megvalósításához, valamint az elektromos járművek és más, alternatív 

energiát felhasználó közlekedési megoldások bevezetésének finanszírozásához; ismételten 

hangsúlyozza, hogy a pénzügyi eszközök nem helyettesíthetik a TEN-T projektekhez 

nyújtott támogatást, amelynek továbbra is a jövőbeli Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz (CEF) elsődleges eszközének kell maradnia, mivel egyes közlekedési módok – 

mint például a vasút vagy a vízi utak – nem elég vonzóak a magánberuházók számára; 

9. úgy ítéli meg, hogy a támogatásokat nem lehet a gazdasági szempontból fenntarthatatlan 

projektek veszteségeinek fedezésére használni;  

10. kéri, hogy a Bizottság javasoljon következetes és átlátható intézkedéseket a következő 

többéves pénzügyi tervben az európai strukturális és beruházási alapok, a CEF és a 

Horizont 2020 közötti szinergiák előmozdítására, ösztönzésére és koordinálására az uniós 

ügynökségek támogatásával a közlekedéssel összefüggő projektek esetében, különösen a 

határokon átnyúló régiókban és a TEN-T mentén megvalósuló projektek támogatása 

céljából; koordinációs rendszert szorgalmaz a támogatások és a pénzügyi eszközök 

szinergiáinak optimalizálása érdekében; kéri a Mobilitáspolitikai és Közlekedési 

Főigazgatóság aktívabb szerepvállalását a különböző uniós alapokban a közlekedési 

infrastruktúrára felhasználható összegek koordinálása terén; 

11. úgy véli, hogy a következő többéves pénzügyi keretben lehetővé kell tenni a TEN-T 

meglévő törzshálózata és az átfogó hálózat folyosóinak továbbfejlesztését és kiterjesztését 

többek között megfelelő harmadik országokra is, a közlekedési ágazatban megvalósuló 

közös érdekű projektek támogatása céljából; 

12. hangsúlyozza, hogy a brexit a költségvetésre gyakorolt általános hatások mellett az 

európai közlekedési politikára is nagyon jelentős közvetlen és közvetett hatást gyakorol 

majd, különösen a légi és a tengeri közlekedés területén; 

13. felhívja az európai koordinátorokat, hogy végezzék el a jelenlegi programozási 

időszakban a TEN-T hálózat folyosói mentén befejezett projektek és megvalósított 

fejlesztések alapos értékelését, és terjesszék azt a Bizottság és a Parlament elé; felszólítja 

a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi keret kidolgozása során vegye 

figyelembe ezt az értékelést; 

14. kiemeli, hogy az európai területi együttműködés (ETC – Interreg) kulcsfontosságú 

prioritásaként az uniós társfinanszírozásnak ki kell terjednie a regionális határokon 

átnyúló hiányzó összeköttetések helyreállítását célzó, határokon átnyúló kis léptékű 

infrastrukturális projektekre is; 

15. kiemeli a – többek között a 9. keretprogramon belül a kutatás és az innováció számára 

nyújtott – megfelelő finanszírozás abszolút szükségességét olyan területeken, mint az 

elektromos vagy hidrogénnel hajtott járművek, az önvezető és a hálózatba kapcsolt autók; 
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16. úgy véli, hogy az EU makroregionális stratégiái irányításának erősítése hozzájárul az 

uniós hozzáadott értékű projektek kidolgozásához; 

17. rámutat annak fontosságára, hogy a hajózást akadályozó szűk keresztmetszetek elkerülése 

érdekében a folyó partján fekvő összes ország részt vegyen a Duna-stratégiában; felülről 

építkező megközelítés kidolgozását javasolja a Duna-stratégia hatékony végrehajtása 

érdekében, különös tekintettel a belvízi utak hajózhatóságára; 

18. úgy véli, hogy korszerűsített és hatékonyabb, minden közlekedési módra, többek között a 

közúti infrastruktúrára és a belvízi utakra is kiterjedő Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközre (CEF) van szükség, amely a hálózat peremterületeken történő kiépítésére 

összpontosít, és közös szabványokat alkalmaz; hangsúlyozza, hogy a közlekedéssel 

összefüggő valamennyi igény, ezen belül a digitális megoldások, a modális váltás és a 

tiszta közlekedés fedezése érdekében a CEF-nek megnövelt finanszírozásban kell 

részesülnie; úgy véli, hogy a biztonság, a környezetvédelem és az EU versenyképessége 

erősítése érdekében a CEF-nek minden közlekedési mód számára előnyös kísérleti 

programokat kell támogatnia; hangsúlyozza, hogy a közlekedési infrastruktúrába történő 

beruházások egyúttal a hosszú távú növekedésbe és munkahelyteremtésbe való beruházást 

is jelentenek; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő javaslatot a CEF-

rendelet frissítésére, hogy azt a 2019-es európai parlamenti választások előtt jóvá lehessen 

hagyni; 

19. emlékeztet arra, hogy a CEF-rendelet melléklete kilenc törzshálózati folyosót azonosít, és 

a TEN-T fejlesztése szempontjából képviselt hozzáadott értékük és kidolgozottsági 

állapotuk alapján tartalmazza a 2014–2020 közötti időszakban esetleges uniós 

finanszírozásra előzetesen kijelölt projektek felsorolását; úgy véli, hogy a korszerűsített és 

hatékonyabb CEF-nek előnyben kell részesítenie a törzshálózatok és az átfogó hálózatok 

közötti közvetlen kapcsolatok számának növelését, és hangsúlyt kell helyeznie az átfogó 

hálózatok közötti erősebb összeköttetések előmozdítására, beleértve a horizontális 

prioritásokat, például a tengeri gyorsforgalmi utakat is; úgy véli, hogy ennek a következő 

CEF-rendeletben foglalt, előre meghatározott projektek felsorolásában is tükröződnie kell; 

20. hangsúlyozza, hogy meg kell védeni az egységes európai vasúti térség befejezésére szánt 

pénzeszközöket, és úgy véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell helyezni a biztonság 

növelésére, a tagállamok közötti vasúti összeköttetések kiteljesítésére, valamint a meglévő 

vasúti infrastruktúra karbantartásának biztosítására; úgy véli, hogy a finanszírozást 

zajcsökkentésre és a másodlagos vasúti összeköttetések felújítására is fel kell használni; 

hangsúlyozza továbbá, hogy az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 

bizottsági koordinációjának a beruházók részvételének ösztönzésére kell irányulnia, és 

hogy a közös műszaki szabványok további megvalósítása és az interoperabilitás 

szempontjából jelentkező előnyök maximalizálása érdekében előre kell hozni az ERTMS 

kiépítését; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a Shift2Rail közös vállalkozás 

társfinanszírozását; 

21. ismételten hangsúlyozza az egységes európai égbolt – mint az európai légtér irányába tett 

döntő lépés – maradéktalan kihasználásának fontosságát; hangsúlyozza az „Egységes 

európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR) elemeinek kiépítésére és 

végrehajtására fordított megfelelő finanszírozás és – a légtérfelhasználók számára is – 

átlátható kiadások szükségességét; kéri a pilóta nélküli légi járművek légiforgalmi 
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szolgáltatásaira irányuló kutatásnak és az európai digitális légiforgalmi szolgáltatás 

befejezésének finanszírozását a SESAR program részeként; ismételten hangsúlyozza, 

hogy az Egységes európai égbolt keretében megvalósítandó hatékony légiforgalmi 

szolgáltatások akár 10%-kal is csökkenthetik az üzemanyag-felhasználást és a 

károsanyag-kibocsátást; kéri elegendő pénzügyi forrás előirányzását a Tiszta Égbolt közös 

vállalkozás számára;  

22. hangsúlyozza, hogy a 216/2008/EK rendelet felülvizsgálata előirányozza az Európai 

Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) hatáskörének kibővítését; hangsúlyozza, hogy 

megfelelő források kell elkülöníteni az EASA számára az új feladatok sikeres átvételének 

biztosítása érdekében; 

23. felszólítja a Bizottságot, hogy garantálja a kiemelt uniós űrprogramok, a Galileo, az 

európai geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) és a Kopernikusz 

folytatódó finanszírozását; kéri a szükséges összegek biztosítását a Tiszta Égbolt közös 

vállalkozás és az űrfelszerelések innovatív anyagaival foglalkozó jövőbeni közös 

technológiai kezdeményezés (STEPP) megőrzése érdekében; kéri a Bizottságot, hogy 

mielőbb dolgozzon ki egy, a jövőbeli állami műholdas kommunikációról 

(GOVSATCOM) és annak megfelelő finanszírozásáról szóló javaslatot; ismét 

hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az EGNOS egész Európát lefedje, és hogy 

biztosítsák annak kiterjesztését a szomszédságpolitikában részt vevő országokra; úgy véli, 

hogy az ezekben az ágazatokban rendelkezésre bocsátott megfelelő kutatási költségvetés 

elengedhetetlen ahhoz, hogy biztosítsa Európa önállóságát a világűrbe jutás terén;  

24. megismétli, hogy garantálni kell a közös vállalkozások (többek között a SESAR, a 

Shift2Rail és a Tiszta Égbolt) megfelelő finanszírozását; úgy véli, hogy a Shift2Rail közös 

vállalkozásnak az interoperabilitási projekteket kell előtérbe helyeznie, és az egységes 

európai vasúti térségben elérhető interoperabilitási előnyök maximalizálására kell 

törekednie; fontosnak tartja olyan finanszírozás rendelkezésre bocsátását, amely lehetővé 

teszi az infrastruktúra karbantartását és a minőségi kritériumok tiszteletben tartását a 

fogyasztók magasabb szintű védelmének és biztonságának garantálása érdekében; 

25. ismételten rámutat a globális navigációs műholdrendszerekkel (GNSS) összefüggő 

innovatív és hatékony alkalmazások, felhasználói igényeken alapuló és hozzáadott értéket 

képviselő szolgáltatások fejlesztésére fordított finanszírozás megőrzésének fontosságára; 

26. felszólítja a Bizottságot, hogy a következő többéves pénzügyi kereten belül támogasson 

egy európai hordozórakétákra kiírt, műholdfelbocsátásra vonatkozó intézményi 

megrendelési programot, valamint egy űrhulladék-nyomonkövetési programot; 

27. hangsúlyozza, hogy garantált finanszírozást kell biztosítani az integrált tengerpolitika – 

mint ágazatokon átnyúló és transznacionális irányítást célzó kiemelt kezdeményezés – 

megvalósítására, valamint a multimodális összeköttetések optimalizálására és a tiszta és 

digitális szállítási szolgáltatások és a fenntartható közlekedési módok – többek között a 

tömegközlekedés és a belvízi utak – felé való elmozdulásra; hangsúlyozza, hogy a folyami 

információs szolgáltatások megvalósítását előre kell hozni a határokon átnyúló műveletek 

támogatása érdekében; 

28. kéri a Bizottságot, hogy a földközi-tengeri kikötők – mint az európai kereskedelem 

létfontosságú csomópontjai – korszerűsítésére és modernizálására irányuló stratégia révén 



 

AD\1140202HU.docx 7/10 PE610.555v02-00 

 HU 

adjon új lökést az EU földközi-tengeri szerepvállalásának; 

29. emlékeztet arra, hogy a kikötők a kereskedelem kapujaként, energetikai csomópontként és 

ipari központként is funkcionálnak; hangsúlyozza a kikötők jelentőségét az európai 

közlekedési hálózatban; kiemeli, hogy meg kell őrizni a multimodális hálózatba integrált 

belvízi utak törzshálózatának befejezésére és fejlesztésére irányuló finanszírozást; rámutat 

arra, hogy a kikötők és a belvízi utak esetében megfelelő finanszírozásra van szükség az 

intelligens, hatékony és fenntartható közlekedési rendszerekkel kapcsolatos jelenlegi és 

jövőbeli kihívások sikeres leküzdéséhez; rámutat arra, hogy a kikötők és a belvízi utak az 

általuk kínált, alternatív energiával kapcsolatos megoldások révén fontos szerepet 

játszhatnak a gazdaság dekarbonizációjában; 

30. hangsúlyozza, hogy a közlekedési szükségletekre tekintettel a következő időszakban 

finanszírozást kell biztosítani az intelligens közlekedési rendszerek (ITS), valamint az 

együttműködésen alapuló ITS-projektek számára is; 

31. kéri a Bizottságot, hogy hozzon létre külön költségvetési tételt azon kikötők számára, 

amelyeknek meg kell birkózniuk a migrációs válság gazdasági és társadalmi terhével; 

32. hangsúlyozza az európai közlekedési ügynökségek szerepét a különböző közlekedési 

módok Európai Gazdasági Térségen belüli harmonizációjában és integrációjában; a 

jogszabályokban számukra előírt szerepkör és munkaterhelés állandó növekedésére 

tekintettel kéri, hogy működési forrásaikat ennek megfelelően tárgyalják a következő 

költségvetési keretben; 

33. hangsúlyozza a fenntartható, innovatív és digitális idegenforgalmi ágazat felé való 

elmozdulás fontosságát, amely megköveteli a turisztikai és infrastrukturális projektek 

közötti hatékonyabb koordinációt; úgy véli, hogy a valódi európai idegenforgalmi politika 

irányába történő előrelépés érdekében külön költségvetési sort kellene létrehozni az 

idegenforgalom számára; úgy véli, hogy üdvözölni kell a fiataloknak szóló innovatív és 

fenntartható utazási élményeket támogató programokhoz hasonló kezdeményezéseket; 

rámutat ugyanakkor arra, hogy ezek nem léphetnek a többi kulturális kezdeményezés 

helyébe, és javasolja, hogy tovább kell ösztönözni a finanszírozás megfelelő eszközeit; 

34. hangsúlyozza, hogy az ágazatban elérhető innováció és ikt-megoldások teljes körű 

kihasználása révén biztosítani kell az európai idegenforgalmi ágazat hosszú távú 

versenyképességét és fenntarthatóságát; úgy véli, hogy a foglalási folyamatokat felül kell 

vizsgálni, és egy ügyfélorientált, központi digitális foglalási keretrendszert kell 

előirányozni;  

35. arra biztatja a Bizottságot, hogy biztosítson társfinanszírozást az EuroVelo hálózat és az 

uniós vasúthálózat közötti összeköttetés kialakításához, és ezzel is ösztönözze a 

fenntartható turizmust a különböző régiókban;  

36. ismételten hangsúlyozza a szomszédságpolitika keretében az infrastruktúra számára 

rendelkezésre álló összegek megőrzésének fontosságát a TEN-T hálózatban való 

felhasználásuk és a határokon átnyúló infrastrukturális koordináció biztosítása érdekében;  

37. hangsúlyozza, hogy a közlekedés különböző ágazatait, különösen az ipari elemet be kell 

vonni a Bizottságnál, az EKSZ-nél és a különböző főigazgatóságoknál folyó eszmecsere 
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folyamatába az európai ágazati szereplők nemzetközi támogatására irányuló gazdasági 

diplomáciai stratégia kidolgozása érdekében; 

38. úgy véli, hogy a jövőbeli többéves pénzügyi keretnek maximális kiszámíthatóságot és 

rugalmasságot kell biztosítania annak érdekében, hogy lehetővé tegye a benne előirányzott 

források maradéktalan felhasználását, biztosítva a méltányos elosztást az Unió valamennyi 

régiójában, következésképpen garantálnia kell, hogy az uniós költségvetés 

alulteljesítéséből származó valamennyi többlet – különösen a közszektorban – és a 

végrehajtás elmaradása miatt visszavont minden kötelezettségvállalás ismét rendelkezésre 

álljon az érintett ágazat költségvetésében; ezzel összefüggésben felhívja az Európai Uniót, 

hogy a többéves pénzügyi kereten belül a projektek kiválasztása során tartsa fenn a magas 

társfinanszírozási arányokat; rámutat a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság 

aktívabb szerepvállalásának fontosságára a különböző uniós alapokban a közlekedési 

infrastruktúrára felhasználható összegek koordinálása terén; 

39. hangsúlyozza, hogy a fenntartható közlekedés új technológiáiba való uniós beruházásnak 

– különös tekintettel a hajtásmódokra (elektromosság, hidrogén, bioüzemanyagok stb.) – a 

technológiasemlegesség elvén kell alapulnia, ami lehetővé teszi, hogy a piac és a polgárok 

választhassanak a különféle közlekedési megoldások között. 
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