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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
a következő javaslatokat:

1. megállapítja, hogy a közlekedés felel az Európai Unión belül az energia iránti összkereslet 
majdnem egyharmadáért, és az energia iránti kereslet tekintetében a második leggyorsabban 
növekvő ágazat az Európai Unión belül; ezért úgy ítéli meg, hogy a valamennyi 
közlekedési ágazatban elérendő hatékonyabb energia-kihasználásra irányuló konkrét 
intézkedések elengedhetetlenek az energia fenntartható felhasználása érdekében a 
közlekedési ágazatban; emlékeztet arra, hogy – ha nem ösztönöznek jelentős változásokat –
a személyszállítási tevékenység valamennyi közlekedési mód, de különösen a közúti és légi 
közlekedés esetében továbbra is növekedni fog;

2. hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazat nagymértékben függ a kőolajból nyert 
üzemanyagoktól, elsősorban a benzintől, a dízelolajtól és a kerozintól, amelyek együttesen 
a közlekedési szektor teljes energiakeresletének 98%-át teszik ki; megállapítja, hogy ezen 
üzemanyagok döntő többségét harmadik országokból importálják, ami az ellátás 
biztonságával és a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdéseket vet fel; megállapítja, hogy a 
nagyobb energiahatékonyságot – amelyet a bizottsági zöld könyv alapvető fontosságúnak 
ismert el – mindenekelőtt a közlekedési ágazatban kell elérni, ahol a fogyasztási 
számadatok 80%-áért a közúti közlekedés tehető felelőssé, amelynek abszolút prioritást kell 
biztosítani;

3. úgy véli, hogy a dízelhez és benzinhez történő keverés arányát növelni kell és adott esetben 
akár kötelező jelleggel kell bevezetni az első generációs bioüzemanyagok felhasználása 
során;

4. ezért úgy ítéli meg, hogy a közlekedés kulcsszerepet játszik a fenntartható, versenyképes és 
biztonságos energiaellátás és -felhasználás megvalósításában az Európai Unión belül,
tekintettel a fogyasztásban mutatkozó meghatározott és mérhető csökkentés rövid távú 
lehetőségére, valamint a hatékony és fenntartható infrastruktúrafejlesztés középtávú 
lehetőségére; megállapítja, hogy az energetikai stratégia és a közlekedési politika integrált 
fejlesztésére van szükség az európai szintű ipari versenyképesség elérése érdekében;

5. üdvözli azokat az uniós intézmények által tett jogalkotási és egyéb kezdeményezéseket, 
amelyek javították az energiaintenzitást (az egységnyi GDP-re jutó elsődleges 
energiakeresletet) a közlekedési ágazatban; ennek megfelelően egy európai 
energiacsökkentési és alternatív energia fogyasztási platform támogatására irányuló 
intézkedéseket sürget különösen a közlekedési ágazat részére, amelyek nemcsak a közúti, 
hanem a légi és a tengeri közlekedésre is alkalmazandók;

6. emlékeztet arra, hogy ezek a kezdeményezések magukban foglalják a következőket:
intézkedések az árufuvarozási rendszerek környezeti teljesítményének javítására (Marco 
Polo II); nehéz tehergépjárművek megadóztatása bizonyos infrastruktúrák használatáért; a 
rövid távú tengeri hajózás ösztönzése; a belvízi közlekedés ösztönzésére tett intézkedések 
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(Naiades); a CARS 21 kezdeményezés az üzemanyag-hatékonyabb gépjárművek 
kifejlesztésének meggyorsítására; a gépjármű-adózási rendszerek átalakítása az üzemanyag-
hatékony gépjárművek használatának ösztönzésére; intézkedések a bioüzemanyagok 
közlekedési ágazatban történő bevezetésének és használatának támogatására; a „Single 
Sky” és a SESAR rendszer kialakítása, ami csökkenti a kerozinfogyasztást a légi 
közlekedésben, a légi közlekedés felvétele az európai kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe;
és a Galileo projekt, amely optimalizálja a közlekedésirányítást;

7. kitart amellett, hogy további előrelépésre van szükség az átfogó transzeurópai hálózat 
kialakítása révén, elsősorban a vasúti és belvízi közlekedés, illetve a rövid távú tengeri 
hajózás terén; megfelelő egyensúlyt kell elérni a közlekedési módok jövőbeli fejlesztése és 
a technológiai innováció között az üzemanyag-hatékonyság javítása, a 
kőolajszármazékoktól való függőség csökkentése, a torlódás és a légi járművek 
„várakoztatásának” kezelése, valamint az energia-hatékony gépjárművek és az alternatív 
üzemanyagokkal működő gépjárművek kifejlesztésére irányuló kutatás között; továbbá 
intézkedéseket kell hozni az energiahatékony tömegközlekedés és egyéni közlekedés 
használatának ösztönzésére, különösen a városi térségekben;

8. úgy ítéli meg, hogy a légi közlekedés nagyobb hatékonysága és a levegőben töltött 
kevesebb idő, az üzemanyaghatékony hibrid járművek, amelyek például kiaknázzák az 
üzemanyagcella-technológia és a bioüzemanyagok kínálta lehetőségeket, kifejlesztése és 
használata, a vasúti teherszállítási ágazat továbbfejlesztése és általában a teheráruk jobb 
terhelési tényezői elősegítenék a korlátozottabb és hatékonyabb energiafogyasztást;

9. kitart amellett, hogy kampányt kell folytatni az európai polgárok fenntarthatóbb mobilitását 
elősegítő oktatás és magatartásváltozás érdekében.



AD\634455HU.doc 5/5 PE 376.690v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért - zöld könyv

Hivatkozások 2006/2113(INI)
Illetékes bizottság ITRE
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

TRAN
18.5.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma
a vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Hannu Takkula
21.3.2006

A vélemény korábbi előadója 
Vizsgálat a bizottságban 14.9.2006 9.10.2006
Az elfogadás dátuma 10.10.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

37
1
0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Philip Bradbourn, Paolo 
Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El 
Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Roland 
Gewalt, Luis de Grandes Pascual, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine 
Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, 
Dieter-Lebrecht Koch, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, 
Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, 
Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi 
Piecyk, Reinhard Rack, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Georgios 
Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Zsolt László Becsey, Den Dover, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, 
Rosa Miguélez Ramos

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)
Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


