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JAVASLATOK

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

A. mivel a közlekedési ágazat az üvegházhatást okozó gázkibocsátások mintegy 27%-áért 
felelős és ez az arány növekedőben van,

B. mivel az Európai Tanács 2007. március 8–9-i ülésén az Európai Unióra vonatkozóan 
jóváhagyta, hogy 2020-ig nemzetközi megállapodás létrejötte esetén az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást az 1990-es szinthez képest 20, illetve 30%-kal csökkentse, valamint 
azt, hogy e célérték a közlekedéshez illeszkedő, e célkitűzéssel összhangban lévő stratégia 
hiányában nem elérhető,

C. mivel az éghajlatváltozást elsődlegesen az emberi tevékenységek idézik elő, és mivel az 
előttünk álló kihívás abban áll, hogy valamennyi érintett szereplő összefogásával olyan 
globális és fenntartható erőfeszítéseket tegyünk az éghajlat érdekében, amelyek a 
megelőző, hatásmérséklő, és alkalmazkodási intézkedések kombinációját alkotják, és 
mivel az e célból kialakított szakpolitikáknak ágazati és ágazatokon átívelő jelleget kell 
adni,

1. sajnálja, hogy a Bizottság „Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás: egy európai 
fellépési keret felé” című fehér könyvében (COM(2009)0147) figyelmen kívül hagyták a 
közlekedési ágazatot, és kéri, hogy a 2020-ig tartó időszakra vonatkozó, jövőbeli közös 
európai közlekedési szakpolitikáról szóló, következő fehér könyv összeállításakor 
törekedjenek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásnak és a környezetre gyakorolt 
hatások enyhítésének a közlekedési szakpolitikába történő integrálására;

2. rámutat, hogy az éghajlatváltozás miatt szükségessé vált intézkedések finanszírozására 
előirányzott költségvetési források elégtelenek; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy az Európai Unió által támogatott programokra 
alkalmazandó pénzügyi szabályok második felülvizsgálata keretében a közlekedés terén 
javasoljon új finanszírozási és befektetési formákat, valamint olyan, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő, innovatív és integrált pénzügyi 
eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az európai közlekedési szakpolitikák sikeréhez;

4. hangsúlyozza, hogy tekintettel az éghajlatváltozásra, a közlekedési ágazat alkalmazkodása 
rendkívül nehéz lesz, valamint azt, hogy jelenleg az erőfeszítések többsége az ágazati 
vállalatokra hárul; ugyanakkor úgy véli, hogy az ágazat és vállalatai alkalmazkodása nem 
lehet kizárólag önálló, tekintettel az európai gazdaság egészének versenyképességét érintő 
tétre, valamint, hogy az alkalmazkodás stratégiai megközelítésében mindezt teljes 
mértékben figyelembe kell venni, nevezetesen úgy, hogy a közlekedési ágazat ellenálló 
képességének javítására irányuló fellépéseket javasol; 

5. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos intézkedések 
alkalmazásának a közlekedési ágazatra kifejtett gazdasági, társadalmi és pénzügyi hatásai 
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– az ágazat átszervezéséből eredő hatásokhoz hasonlóan (például a közlekedési módok 
közötti váltások és a multimodális közlekedési kapacitások következtében) – nem 
kellőképpen ismertek és előrejelzettek; hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak ki kellene 
dolgoznia az ágazat fejlődésére vonatkozó adatgyűjtést, és a különböző területekre 
(közúti, vasúti, légi- és tengeri közlekedés) sebezhetőségi mutatókat kellene 
megállapítania, valamint módszereket kellene kidolgoznia a helyes gyakorlatok és a 
tapasztalatok cseréjére;

6. emlékeztet a TEN-T-re vonatkozó szakpolitika jövőjéről szóló zöld könyvvel kapcsolatos, 
2009. április 22-i állásfoglalására, amely hangsúlyozza, hogy a széndioxid-kibocsátások 
csökkentésére vonatkozó európai célkitűzések elérése érdekében az éghajlatváltozást és a 
fenntartható fejlődést be kellene építeni az összes közlekedési eszközre vonatkozó 
infrastrukturális politikába ;

7. véleménye szerint a TEN-T felülvizsgálata során számolni kell azzal, hogy a projekteknek 
alkalmasnak kell lenniük az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodásra, 
illetve az azokkal való szembenézésre;

8. hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egy az európai városokra vonatkozó, a fenntartható 
városi mobilitásra irányuló és az agglomerációk éghajlatváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodását középpontba állító terv keretében fel kellene mérnie a különböző 
áruszállítási eszközök hatékonyságát, valamint a városi közlekedés különböző fajtái közti 
intermodalitás növelésének módozatait;

9. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a tömegközlekedés fejlesztésére, a 
plurimodalitásra és az intelligens közlekedési rendszerekre alapozva dolgozzanak ki 
hatékony szakpolitikát a városi mobilitás javítása érdekében, hogy ezáltal a 
nagykiterjedésű városi agglomerációkban csökkenjen a forgalmi dugók előfordulása és a 
környezetszennyezés; 

10. jóváhagyja a fizikai infrastruktúra ellenálló képességének növelése érdekében javasolt 
fellépéseket; hangsúlyozza, hogy az ilyen fellépéseknek nemcsak infrastruktúrák –
ideértve a közlekedési infrastruktúrákat is – létrehozására, hanem azok fenntartására is 
vonatkozniuk kell, hanem és kéri a Bizottságot, hogy a közlekedésbiztonság területén 
tevékenykedő közösségi ügynökségek munkaprogramjába foglalja bele a technikai 
szabványok és a biztonság új éghajlati hatások függvényében való újraértékelésének 
szükségességét;

11. úgy véli, hogy az Unió hegyvidékeit az ilyen érzékeny régiókban gyorsabban megvalósuló 
éghajlatváltozás rendkívüli mértékben fogja érinteni: a foglalkoztatásra, a 
megközelíthetőségre, a földhasználatra, az idegenforgalomra és az infrastruktúrára 
kifejtett hatások révén, ami indokolta volna, hogy a fehér könyvben speciális fellépéseket 
irányozzanak elő a „ hegyvidékek ellenálló képességének növelése” érdekében; javasolja 
a Bizottságnak, hogy az e kihívással szembenéző, általános területrendezési politika 
keretében dolgozzon ki a tengerparti és tengeri területekhez hasonlóan rendkívül érzékeny 
hegyvidéki területek éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásához közösségi 
iránymutatásokat;

12. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a part menti területek és a tengeri környezet 
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védelme vonatkozásában – a hajózást, a tengeri környezetet és az integrált megközelítést 
alkalmazó, a part menti övezetek igazgatását és fejlesztését megfelelően figyelembe vevő 
közös tengerpolitikával összhangban – tegyenek konkrét intézkedéseket és a tengeri 
környezet védelme érdekében;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy fektessen be a kutatásba és az innovációba a közlekedésnek 
és annak infrastruktúrájának az éghajlatváltozás hatásaihoz és a szélsőséges időjárási 
viszonyokhoz való alkalmazkodása érdekében, különösen a tengeri és part menti 
területeken, a hegyvidéki régiókban és a szeizmikus zónákban, illetve ezzel párhuzamosan 
az éghajlatváltozás okainak kezelésére irányuló kutatásba, többek között a környezetbarát 
járművekkel kapcsolatos programokba, intelligens közlekedési rendszerekbe és 
forgalomirányítási rendszerekbe;

14. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közlekedési és energetikai 
infrastruktúrák, valamint a területfejlesztés tekintetében ösztönözzék és támogassák a 
hosszú távú integrált tervezést;

15. kéri a Bizottságot, hogy sürgősen intézkedjen az éghajlatra gyakorolt hatásoknak az 
Európai Környezetvédelmi Ügynökség, a Közös Kutatóközpont és az elsivatagosodással 
foglalkozó európai megfigyelőközpont révén történő jobb megismerése és megfigyelése 
érdekében, lehetőség szerint igénybe véve az új, műholdas megfigyelési technológiákat és 
az intelligens közlekedési rendszereket;

16. kéri a Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a hegyvidéki és a part menti 
területekre vonatkozó térképészeti adatokra és a környezeti hatások értékelésére, mivel az 
előrejelzések szerint ezeken a területeken a hőmérséklet és a tengerszint emelkedése 
jelentősen érintheti az idegenforgalmi ágazatot, melytől e régiók nagy mértékben 
függenek, és adott esetben javasoljon intézkedéseket;

17. mivel eszközökről és finanszírozásról van szó, úgy véli, hogy a fehér könyvben javasolt 
fellépések nem elég határozottak; kéri tehát a Bizottságot, hogy valamennyi közlekedési 
eszköz vonatkozásában részesítse előnyben a finanszírozás azon módjait, amelyek 
megfelelnek a „szennyező fizet” elvnek ; kéri a Bizottságot, hogy egészítse ki az 
éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodás finanszírozását a strukturális alapok és az 
európai gazdaságélénkítési tervben foglalt pénzeszközök egy részének igénybe vétele 
révén, vagy oly módon, hogy a 2013 utáni időszakra vonatkozó, jövőbeli pénzügyi 
tervekben elsőbbséget biztosít az éghajlatváltozás következtében felmerülő kihívásokra 
adott megoldások finanszírozásának, a fenntartható „zöld” növekedés megjelenéséhez, a 
munkahelyteremtéshez és a közlekedési és idegenforgalmi ágazat szereplőinek innováció 
és kutatás révén való támogatásához való hozzájárulás érdekében; hangsúlyozza, hogy 
valamennyi közlekedési eszköz vonatkozásában fokozatosan be kell építeni az 
éghajlatváltozással kapcsolatos külső költségeiket,

18. hangsúlyozza, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás rendszerszerű 
megközelítésének kialakítása érdekében a közlekedési politikáknak jobban be kellene 
illeszkedniük az egyéb cselekvési területekbe, különös tekintettel az energiabiztonságra, a 
vízellátásra, a területfejlesztésre, az urbanizmusra és a közegészségügyre;

19. úgy véli, hogy az éghajlatváltozás hatásaival és az azokhoz való alkalmazkodással 
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foglalkozó irányítócsoport azon európai képviselők részvételére is számíthatna, akik az 
Európai Parlament megfelelő parlamenti bizottságaiban ( nevezetesen a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság, Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság) dolgoznak;

20. hangsúlyozza, hogy a Lisszaboni Szerződés mostantól lehetővé teszi a Bizottság számára, 
hogy az idegenforgalom területén támogató és összehangoló intézkedéseket hozzon; kéri, 
hogy a Bizottság olyan intézkedéseket és fellépéseket javasoljon, amelyek lehetővé teszik 
az idegenforgalom tevékenységi ágazatára jellemző alkalmazkodási stratégiát (az 
éghajlatváltozás hatásainak jobb megismerése, kockázatmegelőzésre és az 
éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra irányuló politika, a fogyasztókat célzó 
tájékoztatás stb.);

21. ragaszkodik a közvélemény és a közlekedési és idegenforgalmi ágazat szereplőinek az 
éghajlatváltozás okaival és hatásaival kapcsolatos hozzáférhető, részletes és teljes 
tájékoztatásához, melynek arra is ki kell terjednie, hogy ezek a változások milyen hatással 
lehetnek az életmódra és a helyváltoztatás módjára, az utazási modellekre, ezen ágazatok 
szervezési vonatkozásaira, az infrastruktúrák létrehozására és fenntartására, ezek 
használati költségeire, a területfejlesztésre vagy a természeti erőforrások beszerzésére; 
hangsúlyozza, hogy nélkülözhetetlen ezen információs kampányok megfelelő 
finanszírozásának biztosítása, és mindenképpen szem előtt tartandó, hogy az üzeneteknek 
igazodniuk kell a különböző tagállamokhoz és azok régióihoz.
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