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JAVASLATOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra 
irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. rámutat, hogy a fenntartható és környezetbarát közúti hálózat az európai gazdaság gerincét 
képezi, amelynek – amikor csak lehetséges – meg kell kapnia a nem fosszilis 
üzemanyaggal való meghajtásra történő átálláshoz szükséges ösztönzőket;  

2. tudatában van annak, hogy a CO-, NOx-, VOC- és SO4-kibocsátáshoz hasonlóan a CO2-
kibocsátás jelentős hatással van a levegőminőségre – elsősorban a városi területeken –, és 
ebből kifolyólag tüdőbetegségek és különböző rákos megbetegedések formájában az 
emberi egészségre; 

3. úgy véli, hogy a közlekedés kőolajtól való függősége miatt az alternatív és megújuló 
energiák valószínűleg egyre fontosabbakká válnak, ha a megfelelő infrastruktúrát sikerül 
kiépíteni; megjegyzi azonban, hogy környezettudatos vezetéssel már ma is tudnánk 
energiát és üzemanyagot spórolni, és hogy más közlekedési módok esetében hatékonyabb 
üzemanyag-felhasználást lehetővé tévő technikákat – például repülőgépeknél a folyamatos 
süllyedést – kell kidolgozni és népszerűsíteni;

4. megállapítja, hogy a fosszilis üzemanyaggal hajtott közlekedési eszközök kibocsátásában 
tapasztalható legutóbbi javulások a kereslet növekedése miatt mindig érvényüket 
vesztették, ezért a torlódás és a levegőszennyezés még mindig meghaladja a törvényesen 
megállapított korlátokat; ezért ragaszkodik a más technológiára vagy a fosszilis 
üzemanyagot használó lehető legjobb technológiára való átálláshoz, és ily módon 
támogatja az EU pénzügyi támogatásával vagy anélkül folytatott kutatásokat, amelyek az 
ökoinnovációk és az új technológiák bevezetésének meggyorsítására irányulnak a 
közlekedés területén;

5. kitart amellett, hogy a Bizottságnak és a tagállamoknak merniük kell bavatkozni, amikor 
ezek az ösztönzők nem piaci alapon működnek;

6. megállapítja, hogy az EU-nak még számos olyan régiója van, amelyek a kielégítetlen 
közlekedési igények következtében még elmaradnak más területek szintjétől, és ezekben 
az infrastruktúra kiépítését és a gazdaság fellendülését követően a közlekedés még 
jelentősen növekedni fog; úgy véli ezért, hogy fontos az olyan jövőbeli fellépésekre 
összpontosítani, amelyek megszüntetik az európai régiók/országok 
infrastruktúrafejlesztése közötti egyenlőtlenségeket;

7. kéri az Európai Bizottságot, hogy támogassa és mozdítsa elő az európai szintű „gördülő 
országút” (rolling highway) hálózatot és biztosítson pénzügyi támogatást számára;

8. javasolja, hogy a Bizottság továbbra is támogasson olyan kampányokat a tagállamokban –
illetve szükség szerint indítson ilyeneket a tagállamokkal együtt –, amelyek tudatosítják az 
alternatív környezetbarát közlekedési módokat, különösen az érzékeny városi területeken, 
ahol a levegő minősége és a zaj veszélyezteti az emberi egészséget;
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9. úgy véli, hogy az egységes európai égbolt és a SESAR rámutat, miként lehet az 
üzemanyag-fogyasztást +/- 10%-kal csökkenteni új, üzemanyag-hatékony és viszonylag 
csendes repülőgépek üzemeltetésén felül;

10. tudatában van annak, hogy a közlekedési ágazatban az új technológiára való tömeges 
átállás időt vesz igénybe, és hogy az ennek jegyében történő fellépéseknek figyelembe 
kell venniük az egyes tagállamok eltérő helyzetét, mindeközben azonban ösztönzi az 
ökoinnovációt és a fosszilis üzemanyag ésszerű használatát, mert ezek jelenleg még 
mindig a közlekedésből eredő kibocsátás mérséklésének legkönnyebb módjai;

11. ragaszkodik hozzá, hogy a szociális jogszabályokat a munkaidőről szóló rendelkezésekkel 
egyetemben valamennyi közlekedési módban megfelelően hajtsák végre az ágazat 
munkavállalóinak biztonsága és egészsége érdekében. 


