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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a vasútbiztonságról és a jelzőrendszerekről: az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) kiépítése jelenlegi állásának értékelése
(2019/2191(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. 
május 11-i (EU 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre és 
különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére2,

– tekintettel az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer európai megvalósítási tervéről 
szóló, 2017. január 5-i (EU) 2017/6 bizottsági végrehajtási rendeletre3,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Megvalósul-e a gyakorlatban az egységes európai 
vasúti forgalomirányítási rendszer létrehozására irányuló politikai döntés?” című, 2017. 
október 3-i különjelentésére,

– tekintettel az európai zöld megállapodásra,

– tekintettel a „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés 
időálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0789),

– tekintettel a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének 
(4) bekezdése alapján a vasúti piac fejlődésének nyomon követéséről szóló, 20201. január 
13-i hetedik bizottsági jelentésre (COM(2021)0005),

– tekintettel a vasút európai évéről (2021) szóló, 2020. december 23-i (EU) 2020/2228 
európai parlamenti és tanácsi határozatra4,

– tekintettel az európai vasúti beszállító ipar versenyképességéről szóló, 2016. június 9-i 
állásfoglalására5,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0181/2021),

A. mivel az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) az uniós automatikus 

1 HL L 138., 2016.5.26., 44. o.
2 HL L 348., 2013.12.20., 1. o.
3 HL L 3., 2017.1.6., 6. o.
4 HL L 437., 2020.12.28., 108. o.
5 HL C 86., 2018.3.6., 140. o.
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vonatbiztosítási szabvány (ATP), amely interoperábilis vasúti rendszert hoz létre 
Európában;

B. mivel a Bizottság és az európai vasúti gyártók, pályahálózat-működtetők és 
vasúttársaságok négy egyetértési megállapodást írtak alá – a legutóbbit 2016 
szeptemberében – az ERTMS kiépítésével kapcsolatos együttműködésről;

C. mivel fontos jogalkotási lépésekre került sor, többek között 2016 júniusában elfogadták 
a negyedik vasúti csomagot, amely vasúti irányítási kérdéseket szabályoz és megerősíti 
az Európai Vasúti Ügynökség (az ügynökség) mint az ERTMS-ért felelős 
rendszerhatóság szerepét, valamint felülvizsgálták a fedélzeti és pálya menti ellenőrző-
irányító és jelző alrendszerekre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokat, amelyeket 
az (EU) 2016/919 bizottsági rendelet6 fogadott el, jogi érvényt szerezve az egységes 
európai vonatbefolyásoló rendszer (ETCS) 3. alapkonfiguráció (2. kiadás) és a GSM-R 
(páneurópai vasúti digitális nyalábolt rendszer) 1. alapkonfiguráció előírásainak;

D. mivel 2017 január 5-én elfogadták az ERTMS új európai megvalósítási tervét7, amely 
meghatározza az ERTMS törzshálózati folyosókon történő kiépítésének menetrendjét;

E. mivel a teljeskörűen kiépített ERTMS lehetővé tenné a meglévő vasúti infrastruktúra 
forgalmi kapacitásának akár 30%-os növelését;

F. mivel a Bizottság egy cselekvési tervet is közzétett az ERTMS-re vonatkozóan8, amely 
meghatározza az ERTMS megvalósítása és kölcsönös átjárhatósága előtt álló akadályok 
kezelését célzó intézkedéseket, és amelynek célja, hogy 2023-ra a törzshálózati folyosók 
egyharmada átalakuljon;

G. mivel 2014 és 2020 között az uniós költségvetés becslések szerint összesen mintegy 2,7 
milliárd euróval támogatta az ERTMS kiépítését, amelyből 850 millió EUR az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF), 1,9 milliárd EUR pedig az európai strukturális 
és beruházási alapokból (Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Kohéziós 
Alap) származott a támogatásra jogosult régiókban;

H. mivel az ERTMS kiépítésének magában kell foglalnia az ECTS pálya menti összetevői 
B. osztályú rendszerlétesítményeinek leszerelését, valamint a vasúti járműveknek az 
ERTMS fedélzeti egységei interoperábilis alrendszereivel való utólagos széles körű 
felszerelését;

I. mivel jelenleg jogilag semmi sem kötelezi a tagállamokat olyan intézkedések 
elfogadására, amelyek biztosítják, hogy a vasúttársaságok beruházzanak az ERTMS-be;

J. mivel az Európai Számvevőszék figyelmeztetett arra, hogy az ERTMS teljes 
törzshálózaton való kiépítése jelenleg jóval elmarad az ütemtervtől és nem fog 

6 A Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) az Európai Unió vasúti rendszerének „ellenőrző-
irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról, HL L 158., 2016.6.15., 1. 
o.
7 A Bizottság (EU) 2017/6 végrehajtási rendelete
8 A Bizottság 2017. november 14-i munkadokumentuma: „Delivering an effective and interoperable European 
Traffic Management System (ERTMS) - the way ahead” (A hatékony és interoperábilis Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) megvalósítása – az előttünk álló út”, SWD(2017)0375.
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befejeződni a 2030-as határidőre, és a késedelem egyik fő okaként a tagállami 
koordináció hiányát nevezi meg;

K. mivel az Alvia vonat 2013. július 24-i, Santiago de Compostela-i balesetében 80 ember 
életét vesztette és további 144 ember megsérült;

L. mivel az uniós kiadásokhoz kapcsolódó uniós éghajlat-politikai nyomon követési 
módszertan szerint az új programozási időszakban az ERTMS az éghajlat-politikai és 
környezetvédelmi célkitűzésekhez 40%-kal járul hozzá, és tekintettel arra, hogy a 
kohéziós politikai alapok és az InvestEU alá tartozó kiadások 30%-át, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz kiadásainak 37%-át és az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz kiadásainak 60%-át kell elkülöníteni az éghajlatváltozás elleni küzdelemmel 
kapcsolatos intézkedésekre;

M. mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz megállapítja, hogy a beruházások 
20%-ának digitális célokat kell szolgálnia, és mivel a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszközről szóló rendelet9 VII. mellékletében a digitális címkézésre vonatkozóan 
meghatározott módszertan szerint az ERTMS-sel kapcsolatos beruházások 100%-a 
digitálisnak minősül;

1. hangsúlyozza, hogy a vasút a legfenntarthatóbb és legenergiahatékonyabb 
tömegközlekedési és áruszállítási mód, és hogy a vasút még mindig nem érte el teljes 
potenciálját az ágazatban bekövetkezett pozitív fejlemények ellenére, melyekre jó példa 
a vasúti személyszállítás és a vasúti áruszállítás volumenének folyamatos növekedése, 
jóllehet e volumenek az elmúlt néhány évben egyenetlenek voltak;

2. hangsúlyozza, hogy az európai zöld megállapodás a vasútra történő jelentős modális 
váltásra szólít fel, és hogy az új fenntartható és intelligens mobilitási stratégia 
mérföldköveket határoz meg a nagy sebességű vasúti forgalom 2030-ig és a vasúti 
teherszállítás 2050-ig történő megduplázása tekintetében, amely célok eléréséhez a 
vasúti közlekedési kapacitás részarányának növelése szükséges, ami nem valósítható 
meg az ERTMS Unió-szerte történő kiépítésének felgyorsítása nélkül;

3. hangsúlyozza, hogy az uniós vasúti koordináció egyik legfőbb célja a törzshálózat 
teherbíró képességének növelése, valamint a vasúti fuvarozás arányának növelése a 
teher- és személyszállításban;

4. emlékeztet, hogy az ERTMS-t az 1990-es években indították el a vasúti forgalom 
biztonságának garantálása, a nemzeti vasúti hálózatok és a határokon átnyúló vasúti 
közlekedés közötti átjárhatóság előmozdítása, a jelzőrendszerek beszerzési és 
karbantartási költségeinek csökkentése, valamint a vasúti infrastruktúra kapacitásának 
és a vasúti közlekedési rendszer megbízhatóságának növelése céljából;

5. hangsúlyozza, hogy az ERTMS teljes körű kiépítése hozzá fog járulni egy egységes 
európai vasúti térség létrehozásához, és alapvetően fontos ahhoz, hogy az európai vasúti 
ágazat felkészüljön a digitális korra, továbbá növelni fogja a vasúti szállítás 
jövedelmezőségét, lehetővé teszi a vasútvonalak kihasználtságának növelését, és 

9 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról, HL L 57., 2021.2.18., 17. o.
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előfeltétele annak, hogy a vasút más közlekedési módokkal szemben végre 
versenyképessé váljon; üdvözli ezért, hogy az új fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia megerősíti, hogy az ERTMS-t kulcsfontosságú prioritásként kell kezelni 
ahhoz, hogy kiépülhessen egy valóban intelligens és hatékony közlekedési rendszer, és 
olyan célok elérésével, mint a megfelelő kapacitáselosztás és a forgalomirányítás mind 
az utasok, mind az árufuvarozás tekintetében;

6. hangsúlyozza, hogy az ERTMS a vonatbefolyásolás és -kommunikáció globális 
szabványává vált, és világszerte közel 50 országban került bevezetésre, ami kiváló 
lehetőségeket kínál a nagy hozzáadott értékű üzleti tevékenységek és szakértelem Unión 
belüli növelésére és a nem uniós országokban történő bevezetésére; felszólít egy 
szabványosított uniós forgalomirányítási rendszer létrehozására, és úgy véli, hogy 
mielőbb ki kell dolgozni egy uniós szabványt, még mielőtt globális vasúti 
forgalomirányítási szabványt írnának elő az EU számára; felhívja a Bizottságot, hogy 
használja ki az EU kétoldalú együttműködését az ERTMS nem uniós országokban 
történő kiépítésének előmozdítására;

7. üdvözli a Bizottság arra irányuló munkáját, hogy létrehozza egy ellenőrző-irányító és 
jelző rendszer (CCS) architektúrájának keretét annak biztosítása érdekében, hogy a 
vasút teljes mértékben elfogadja az ERTMS-t alkotó digitalizációt, aminek a további 
szabványosításnak és modulokra osztásnak köszönhetően egyszerűbb és megfizethetőbb 
frissítéseket és fejlesztéseket kell lehetővé tennie az automatikus felismerés és 
konfigurálás (plug-and-play) elvének bevezetése és a harmonizált adatmodellezés 
alkalmazása által;

Irányítás

8. üdvözli a negyedik vasúti csomag alapján az ügynökségre ruházott új feladatokat, és 
elismeri az ügynökség mint egyablakos rendszer kiemelkedő szerepét, amely biztosítja 
az interoperábilis ERTMS fejlesztésének következetességét, hogy az ERTMS kiépítése 
megfeleljen a hatályos előírásoknak, valamint hogy az ERTMS-hez kapcsolódó európai 
kutatási és innovációs programokat összehangolják az ERTMS műszaki 
specifikációinak fejlesztésével; ezért sajnálatát fejezi ki, hogy az ügynökség éves 
költségvetését a közelmúltban csökkentették;

9. úgy véli, hogy az ügynökséget megfelelő pénzügyi forrásokkal kell ellátni és 
hatáskörökkel felruházni ahhoz, hogy megbirkózzon az ERTMS kiépítésével és 
működtetésével kapcsolatos, még mindig fennálló kihívásokkal (az üzemeltetési 
szabályok és követelmények harmonizálása, előírások fenntartása és módosítása, 
típusmegfelelőségi és a típusjóváhagyások időtartamára vonatkozó eljárások és 
közbeszerzési eljárások stb.) a versenyképesség fokozása és annak érdekében, hogy az 
új technológiák műszaki bevezetése terén vezető szerepet vállaljon;

10. kiemeli, hogy az ERTMS koordinátora fontos szerepet tölt be az ERTMS-sel ellátandó 
vonalak és folyosók mielőbbi meghatározásában, valamint az ERTMS-nek a 
tagállamokkal és az érdekelt felekkel szoros együttműködésben és a lehető 
legköltséghatékonyabb módon történő biztosításában;
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11. úgy véli, hogy a kiépítési célok elérése érdekében az ERTMS koordinátorának szerepét 
jelentősen erősíteni kell mind az erőforrások, mind a végrehajtási hatáskörök 
tekintetében; üdvözli ezért, hogy lehetőség nyílik az ERMTS koordinátora szerepének 
megerősítésére a transzeurópai közlekedési hálózatról (TEN-T) szóló rendelet10 közelgő 
felülvizsgálata során, például azáltal, hogy döntő szerepet biztosítanak számára a 
projektek kiválasztásában, kibővített felügyeleti jogkörrel ruházzák fel és a CEF-
támogatások odaítélését jóváhagyásuktól teszik függővé, különösen a főbb határokon 
átnyúló összeköttetések tekintetében;

12. üdvözli, hogy az ERTMS koordinátora évente jelentést tesz a Parlamentnek;

13. hangsúlyozza, hogy az ERTMS kiépítésére vonatkozó, az összes tagállam között 
összehangolt és az ERTMS koordinátora által irányított megközelítés az egyetlen mód a 
jelenlegi vegyes helyzet leküzdésére, különösen a határon átnyúló projektek 
tekintetében; felkéri ezért a Bizottságot, hogy mérlegelje egy olyan keret létrehozását a 
tagállamok, a pályahálózat-működtetők és a vasúti társaságok közötti, az ERTMS 
kiépítésével kapcsolatos – és az ERTMS koordinátora által irányított – 
megbeszélésekhez és koordinációhoz, amely elősegítené a bevált módszerek cseréjét, 
összehangolná a nemzeti megvalósítási terveket, ösztönözné az ERTMS határon átnyúló 
folyosókon történő kiépítését célzó együttes fellépéseket, javítaná a 
megfelelőségértékelési eljárásokat és erősítené a tagállamok általános elkötelezettségét; 
emlékeztet arra, hogy a vasúti pályahálózat-működtetőknek – egymással 
együttműködésben – több erőfeszítést kell tenniük azért, hogy az ERTMS határon 
átnyúló szakaszokon történő kiépítése és üzembe helyezése egyidejűleg és műszakilag 
összehangoltan történjen;

14. úgy véli, hogy különösen szükség van a vasúti rendszer digitalizálására vonatkozó olyan 
szabályozási keretre, amely az ERTMS-t a digitális vasúti rendszer középpontjába 
állítja; e tekintetben üdvözli, hogy a vasúti ágazat elkötelezett az ERTMS iparosításának 
lehetővé tétele iránt, valamint hogy a Shift2Rail közös vállalkozás (S2R közös 
vállalkozás) hozzájárul egyrészt azon fennmaradó műszaki akadályok felszámolásához, 
amelyek hátráltatják a vasúti ágazatban az interoperabilitást, másrészt egy integráltabb, 
hatékonyabb és biztonságosabb uniós vasúti piac megteremtéséhez a műszaki 
megoldások megfelelő összekapcsolásának garantálásával, valamint azzal a céllal, hogy 
az EU vasúti rendszere fenntarthatóbbá, digitálisabbá, versenyképesebbé és vonzóbbá 
váljon; határozottan támogatja annak új utódkezdeményezését, az Európai Vasút közös 
vállalkozás rendszerének pillérét, amely összehangolja a rendszer fejlődését, az új 
technológiai fejlesztéseket, a technológiai átállással kapcsolatos terveket, az iparosítást 
és a kiépítést, különösen az ERTMS tekintetében, a hatékonyabb együttműködés és a 
szűkös erőforrások jobb felhasználásának biztosítása érdekében;

15. szorgalmazza az ügynökség és az S2R közös vállalkozás közötti koordináció 
megerősítését annak érdekében, hogy az európai vasúti rendszerek digitalizációját célzó 
beruházások között megfelelőbb prioritási sorrendet állítsanak fel; e tekintetben 

10 Az Európai Parlament és a Tanács 1315/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 348., 2013.12.20., 1. o.).
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hangsúlyozza, hogy az ügynökségnek egy egyszerű megfigyelőnél jelentősebb szerepet 
kell játszania az S2R közös vállalkozás irányító testületében;

Interoperabilitás és kiépítés

16. üdvözli az ERTMS sebességének, kapacitásának és biztonságának kielégítő 
eredményeit, bárhol is valósították meg; sajnálja ezért, hogy az európai megvalósítási 
tervben kitűzött célokhoz képest 2020 végén a törzshálózati folyosóknak csak mintegy 
13%-át üzemeltették az ERTMS-sel összhangban, és az ERTMS kiépítettsége a legtöbb 
folyosón 7% és 28% között mozgott; megjegyzi továbbá, hogy az ERTMS-re irányuló 
beruházások nem szisztematikusan a törzshálózatra irányulnak – annak ellenére, hogy a 
TEN-T kiépítésére vonatkozó tervek és iránymutatások az ilyen beruházásokat ajánlják 
–, sem pedig a törzshálózathoz nem kapcsolódó, elszigetelt útszakaszokra; úgy véli 
ezért, hogy az ERTMS kiépítésének útjában álló akadályok leküzdése érdekében meg 
kell erősíteni a folyosó alapú megközelítést, különösen a legalacsonyabb kiépítettségi 
szinten lévő folyosók, mint például az „Atlanti” folyosó, és főleg annak az Ibériai-
félszigeten lévő szakasza esetében; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy készítse el a 
határokon átnyúló azon törzshálózati vasúti összeköttetések jegyzékét, ahol az ERTMS 
teljes pálya menti kiépítése nem valósult meg, és tegye közzé megállapításait annak 
érdekében, hogy felhívja a figyelmet az ERTMS e vasúti összeköttetéseken való teljes 
körű kiépítésének uniós hozzáadott értékére;

17. úgy véli, hogy sürgősen tízszeresére kell növelni az ERTMS kiépítési ütemét a digitális 
átállás megvalósítása, valamint az uniós vasúti rendszer, a vasúti személyszállítást 
igénybe vevő utasok és a vasúti dolgozók biztonságának javítása érdekében; úgy véli, 
hogy az ERTMS-t 2030-ig a törzshálózaton, 2040-ig pedig az átfogó hálózaton ki kell 
építeni; emlékeztet arra, hogy el kell kerülni az ERTMS késedelmes kiépítését és 
aktiválását, ami veszélyeztetheti a biztonságot; e tekintetben felhívja a Bizottságot, 
hogy tartsa fenn és erősítse meg a TEN-T-re vonatkozó iránymutatásokban, az ERTMS 
európai megvalósítási tervei és az ellenőrző-irányító és jelző rendszer átjárhatósági 
műszaki előírásainak felülvizsgálataiban szereplő célok kötelező jellegét;

18. úgy véli, hogy az ERTMS teljes potenciáljának kihasználása kétségtelenül a TEN-T 
törzshálózat befejezésétől függ; ezért kéri a Bizottságot, hogy a TEN-T-rendelet 
közelgő felülvizsgálata során erősítse meg a törzshálózati koordinátorok szerepét, és 
emelje be a törzshálózati infrastruktúra európai irányítására vonatkozó intézkedéseket 
is;

19. hangsúlyozza, hogy jelenleg még mindig mintegy 30 különböző nemzeti jelzőrendszer 
létezik, elsősorban a túlnyomórészt helyi, belföldi forgalmat lebonyolító területeken, 
ahol a meglévő B. osztályú rendszereknek még van hátralévő gazdasági élettartama, és 
hogy a rendszerek e sokfélesége részben magyarázatot ad az ERTMS kiépítési 
költségeinek széttöredezett és változó voltára; hangsúlyozza, hogy a B. osztályú 
rendszerek szűk keresztmetszetet jelentenek az ERTMS kiépítése és az uniós hálózaton 
belüli vasúti forgalom határokon átnyúló működése szempontjából, mivel a vasúti 
társaságoktól drágább és szigorúbb biztonsági engedélyt követelnek meg, és 
akadályozzák a vasúti közlekedés versenyképességét, mert Unió-szerte gátolják a vasúti 
rendszerek műszaki és működési kompatibilitását, és ezért többletköltséget 
eredményeznek az ágazat számára, többek között a karbantartás terén is;
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20. hangsúlyozza, hogy a B. osztály leszerelésének folyamata lassú ütemben halad előre; 
sajnálatosnak tartja, hogy csak néhány tagállam fogadott el terveket a B. osztályú 
jelzőrendszerek leszerelését illetően az ERTMS-re vonatkozó nemzeti végrehajtási 
tervében, és hogy jelenleg nincs uniós szinten sem jogi kötelezettség, sem ütemterv a B. 
osztályú rendszerek leszerelésére;

21. úgy véli, hogy az ERTMS hatékony és gyors kiépítése csak kötelező célértékek 
kitűzésével lehetséges, amelyeket a pályahálózat-működtetőkre kiszabott szankciókkal 
kell megerősíteni abban az esetben, ha megfelelő költségvetés és források rendelkezésre 
állása esetén a kiépítés határidejét nem tartják be;

22. sürgeti a Bizottságot, hogy dolgozza ki a B. osztályú rendszerek leszerelésének átfogó 
stratégiáját, uniós szinten meghatározandó, jogszabályban rögzített határidőkkel és 
összhangban a kötelező erejű célokkal; úgy véli, hogy e stratégia hatékonysága és az, 
hogy hosszú távon érdemes-e ebbe beruházni annak függvénye, hogy bevonják-e az 
összes érdekelt felet – köztük a vasúttársaságokat és a szolgáltatókat –, valamint hogy a 
tagállamok hajlandóak-e a TEN-T rendelet szerinti kötelezettségeiket teljesíteni;

23. felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy vezessen be olyan jogszabályi rendelkezést, 
amely biztosítja, hogy az ERTMS-re vonatkozó nemzeti végrehajtási tervek – mind 
szabályozási, mind földrajzi szempontból – jogilag összhangban legyenek az ERTMS 
kiépítésére vonatkozóan az uniós jogszabályokban meghatározott kötelező célokkal 
annak érdekében, hogy a törzshálózaton történő bevezetése 2030-ig, átfogó hálózaton 
pedig 2040-ig megvalósuljon;

24. hangsúlyozza, hogy hatással van a kölcsönös átjárhatóságra, akadályozza az uniós 
vasúti hálózat zavartalan működését és a vasúttársaságok nyereségességét az, hogy 
jelenleg a nemzeti szabályok és az az ERTMS-en belüli, például a műszaki tervezésre 
vonatkozó és a teljes vasúti hálózatban alkalmazott üzemeltetési követelmények – 
például nyomtávváltás, feszültség, kocsiméret – nincsenek harmonizálva, így azok a 
hálózat teljes hosszán eltérőek lehetnek;

25. hangsúlyozza, hogy az átalakítási költségek a hálózatoktól függően nagyban változnak 
mind a pályarendszerek, mind a fedélzeti rendszerek tekintetében; megjegyzi, hogy a 
berendezések élettartama a beruházások hosszú távú értékcsökkenését vonja maga után, 
ami a jövőbeli beruházások egyik fő gazdasági kritériuma; felhívja a figyelmet a 
szabványok gyakori változásával összefüggő nehézségekre, amelyek a vasút esetében 
kiszámíthatatlan módon korlátozzák a berendezések élettartamát, következésképpen a 
beruházástól eltántorító tényezők lehetnek; ennélfogva hangsúlyozza, hogy szabályozási 
stabilitásra kell törekedni, hogy a végrehajtott beruházások megtérülhessenek; kéri a 
Bizottságot, hogy az átjáthatósági műszaki előírások 2030-ra történő aktualizálásakor 
gondosan elemezze a további változásokat, és biztosítsa az összeegyeztethetőséget;

26. sajnálja, hogy a 2019 közepéig tartó öt évben az Unióban bevezetett új járművek 
csaknem 80%-a vagy eltérés hatálya alá tartozott, vagy mentesült az ERTMS-be való 
illeszkedés követelménye alól; úgy véli, hogy tekintettel az ERTMS átfogó hálózaton 
történő telepítésére, az ERTMS-hez való illeszkedés követelménye alól nem 
engedélyezhető eltérés vagy mentesség az új vasúti járművek számára; e tekintetben 
sürgeti a Bizottságot, hogy indítson konkrét kezdeményezéseket e kérdés kezelésére egy 
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megfelelő szabályozási keret bevezetése és annak biztosítása révén, hogy gazdasági 
ösztönzők álljanak rendelkezésre arra, hogy előmozdítsák a vasúttársaságok ERTMS 
fedélzeti egységekbe történő beruházásait;

27. hangsúlyozza, hogy az utólagos átalakítási projektekre vonatkozó engedélyezési 
eljárások időkeretei – különösen a kizárólag a nemzeti alkalmazási területre szánt vasúti 
járművek típusengedélyezési eljárásai esetében – továbbra is eltérőek, mivel a nemzeti 
biztonsági ügynökségek eltérően értékelik, hogy szükség van-e bizonyos módosítások 
újbóli engedélyezésére, aminek következtében az egyes vasúti járművek újbóli 
engedélyezése akár egy hónapig is eltarthat; felhívja a Bizottságot, hogy indítson 
jogalkotási kezdeményezéseket – többek között a jelenlegi végrehajtási rendeletek 
aktualizálását – annak biztosítása érdekében, hogy a típusengedélyezési eljárásokat 
követő engedélyezési eljárásokat – különösen a fedélzeti ERTMS alrendszereknek a 
nemzeti alkalmazási területre történő utólagos felszerelésével kapcsolatos 
típusmegfelelőségi eljárásokat – gyorsított ellenőrzési műveletek révén észszerűsítsék 
és harmonizálják annak érdekében, hogy csökkenjen a típusmegfelelőségi tanúsítványok 
kiadásához szükséges idő; úgy véli továbbá, hogy a megfelelőségi eljárásoknak tovább 
kell erősíteniük az érintett ipari beszállítók és nemzeti biztonsági ügynökségek korai 
szakaszban történő bevonását annak elkerülése érdekében, hogy a vasúttársaságokat 
visszatartsák a kiépítéssel kapcsolatos nagy léptékű és ambiciózus projektektől; kéri 
továbbá, hogy nagyobb mértékben vonják be az ügynökséget a típusmegfelelőségi 
eljárásokba, amelyeket akkor végeznek, amikor az utólag átalakított vasúti járműveket 
kizárólag nemzeti alkalmazási területre szánják;

28. rendszerszintű megközelítést szorgalmaz az ERTMS bevezetésében mind a fedélzeti, 
mind a pálya menti, rendszerek esetében;

29. emlékeztet arra, hogy a kilenc törzshálózati folyosóra vonatkozó, közelmúltban 
elkészült döntés-előkészítő tanulmány szerint az ERTMS kiépítésében alkalmazandó, 
kettős fedélzeti (dual on-board) migrációs stratégia, amely arra helyezi a hangsúlyt, 
hogy először a járműveket szereljék fel ERTMS-berendezésekkel, jobb gazdasági 
eredményekkel kecsegtet, mint a kettős pálya menti (dual track-side) migrációs 
stratégia;

30. megjegyzi, hogy a pálya menti rendszerek telepítésének lassú üteme hátráltatja az 
ERTMS egyenletes ütemű kiépítését; úgy véli, hogy a pálya menti berendezéseken 
alapuló migrációs stratégiát – amely szerint az ERTMS-t a már meglévő rendszerek 
mellé telepítik, amelyek üzemben maradnak mindaddig, amíg a teljes járműflottánál le 
nem zajlott az ERTMS telepítése – szintén fel kell gyorsítani, különös tekintettel arra, 
hogy a közeljövőben a vasúti árufuvarozási folyosókról szóló rendeletet összehangolják 
a felülvizsgált TEN-T iránymutatásokkal, és ennek kapcsán további együttműködést 
szorgalmaz az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA), a pályahálózat-működtetők és 
a biztonságért felelős nemzeti hatóságok között a pálya menti ERTMS-verziók teljes 
körű kompatibilitásának elérése érdekében; emlékeztet arra, hogy a már kiépített, pálya 
menti ERTMS-verziók közötti inkompatibilitást fel kell számolni, és a jövőben 
biztosítani kell a kompatibilitást az összes ERTMS-vonal között, ennek érdekében pedig 
további együttműködést szorgalmaz az ERA, a pályahálózat-működtetők és a 
biztonságért felelős nemzeti hatóságok között;
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31. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe az ERTMS-sel való 
felszereltséget a vasúti összekapcsoltsági mutató kidolgozásakor;

32. hangsúlyozza, hogy fejlesztésük bonyolult, időigényes és költséges jellege miatt a 
prototípusok jelentik a fedélzet utólagos átalakításának egyik legnagyobb akadályát; 
rámutat továbbá annak jelenleg lehetséges kockázatára, hogy ugyanazon prototípus 
projektje több különböző uniós forrásból részesül finanszírozásban; szorgalmazza a 
prototípus-fejlesztések uniós platformjának létrehozását a méretgazdaságosság, a 
harmonizálás és a versenyképesség előmozdítása érdekében, valamint a már 
finanszírozásban részesült megoldások átlátható nyilvántartásának létrehozását;

33. hangsúlyozza, hogy a „plug-and-play” technológiát alkalmazó szabványosított 
interfészeket kell alkalmazni a pálya menti és a fedélzeti berendezéseknél is, enélkül 
ugyanis a vasúti rendszerben nem lehet bevezetni és kiaknázni az ERTMS olyan 
forradalmi újításait, mint az automatikus vonatüzemeltetés, a jövőbeli rádiós 
mobilkommunikációs rendszer, a műholdas helymeghatározás vagy a 3. szintű 
automatizálási technológia; felkéri a Bizottságot, hogy vegye figyelembe, hogy a GSM-
R technológia, amely az ERTMS kiépítésének kezdetekor a legkorszerűbbnek számított, 
mára elavultnak tekinthető a 4G és az 5G kiépítése következtében;

34. hangsúlyozza, hogy a lehető leghamarabb szinergiákat kell biztosítani az ERTMS és az 
európai globális navigációs műholdrendszer (GNSS) között, különösen mivel a GNSS-
jel elérhetőségét a virtuális balízok biztosítják, amelyek telepítése és fenntartása 
kevesebb költséggel járna, mivel felgyorsítaná az ERTMS kiépítését, és növelné az 
ERTMS Unión kívüli versenyképességét; felszólítja az uniós vasúti ágazatot, hogy 
fejlesszen ki olyan műszaki megoldásokat, amelyek révén a GNSS lehetővé teszi az 
ERTMS nagy léptékű alkalmazását; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy mérlegelje a 
GNSS belefoglalását az ERTMS ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó 
ÁME-k közeljövőbeli felülvizsgálatába a fennmaradó technológiai hiányosságok 
orvoslása és az innováció alkalmazása érdekében; felszólítja az ERA-t, hogy szorosan 
hangolja össze, támogassa és egyszerűsítse a vasúti és az űrágazatban érdekelt szereplők 
kutatási és fejlesztési projektjeit annak érdekében, hogy a GNSS vonat-
helymeghatározási adatait a lehető leghamarabb belefoglalják az ERTMS-be; felszólít 
továbbá az ügynökség és a GNSS Ügynökség közötti együttműködés fokozására, hogy 
fokozatosan bevezessék a GNSS-t az ERTMS-re vonatkozó előírásokba;

35. hangsúlyozza az ERTMS kiépítésére irányuló közbeszerzés jelenlegi hiányosságait és 
nehézségeit; felhívja a Bizottságot, hogy működjön együtt az ügynökséggel a 
közbeszerzésekre vonatkozó, az ágazat által 2018-ban elfogadott javaslaton alapuló 
közös uniós ajánlattételi formátum létrehozása érdekében, és hogy jogalkotási 
javaslatban foglalkozzon valamennyi technikai szemponttal (pl. karbantartási 
záradékok) a sikeres közbeszerzés és az elérhető legfrissebb ERTMS-
alapkonfigurációval való kompatibilitás biztosítása érdekében;

36. elismeri, hogy az ERTMS az uniós ipar innovációs erejének zászlóshajója; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az új európai iparstratégia részeként terjesszen elő jogalkotási 
javaslatot az ERTMS iparstratégiájára vonatkozóan, kezelve az elégtelen ipari 
kapacitást, az utólagos átalakításhoz szükséges megfelelő műhelyek hiányát, valamint a 
megfelelő, stabil és kiszámítható költségvetés és a képzett személyzet hiányát, és 
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biztosítva az ERTMS kiépítésének ipari léptékűvé szélesítését a jelenlegi projektalapú 
megközelítés helyett;

37. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a zöld megállapodás keretében 
fokozzák a kettős szakképzést az ERTMS kiépítése által generált új kihívásokkal 
összefüggésben a digitalizálás és az innováció által teremtett új munkahelyek számára, a 
vasúti dolgozók átképzésének és továbbképzésének – például az új jelzőrendszerrel 
kapcsolatos képzések – megfelelő mértékű támogatása révén;

Finanszírozás

38. emlékeztet arra, hogy az uniós vasúti hálózat megfelelő működése az infrastruktúrába és 
a vasúti gördülőállományba való megfelelő beruházásoktól, valamint a jó 
karbantartástól függ;

39. megjegyzi, hogy 2014 és 2020 között az uniós költségvetés becslések szerint összesen 
mintegy 2,7 milliárd euróval támogatta az ERTMS kiépítését, amelyből 850 millió EUR 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF), 1,9 milliárd EUR pedig az európai 
strukturális és beruházási alapokból (ERFA és Kohéziós Alap) származott a 
támogatásra jogosult régiókban;

40. hangsúlyozza, hogy a törzshálózaton az ERTMS kiépítéséhez szükséges beruházásokat 
12 milliárd euróra becsülik a pálya menti rendszerek és 5 milliárd euróra a fedélzeti 
rendszerek tekintetében;

41. hangsúlyozza, hogy az ERTMS kiépítésére irányuló beruházások hozzájárulnak az 
uniós pénzügyi eszközökben foglalt, az éghajlati és a digitális szempontok 
érvényesítésével kapcsolatos célok eléréséhez, és ezért ezen eszközök végrehajtása 
során prioritásként kell őket kezelni;

42. emlékeztet, hogy mind a pálya menti, mind a fedélzeti ERTMS-beruházásokra igénybe 
vehető uniós pénzügyi támogatás, de ez a kiépítés teljes költségének csak korlátozott 
részét tudja fedezni, és a beruházások nagy része az egyes pályahálózat-működtetőkre 
és a vasúttársaságokra hárul; úgy véli, hogy fejleszteni kell a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközöket az ERTMS-be történő nagy léptékű beruházások ösztönzése 
érdekében; e tekintetben felkéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki átfogó 
iránymutatásokat az ERTMS pálya menti és fedélzeti kiépítésének finanszírozására 
vonatkozó nagyívű stratégia támogatása érdekében;

43. felszólítja a Bizottságot, hogy azonosítsa azokat az intézkedéseket, amelyekkel a 
tagállamok és az Európai Unió előmozdíthatják az ERTMS fedélzeti kiépítésének 
kiszélesítését, miközben biztosítja, hogy a beruházások életképesek legyenek az érintett 
vállalkozások számára, és kellően figyelembe veszi a hálózatüzemeltetők potenciális 
szolgáltatóként betöltött szerepét;

44. emlékeztet az Európai Számvevőszék azon megállapítására, miszerint az Unióban 
összességében az ERTMS-projektekre eredetileg elkülönített TEN-T források 50%-át 
visszavonták, és ennek legfőbb oka a megvalósítás késedelme és az eredeti projektek 
hatókörének szűkítése volt; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy orvosolják 
ezt a problémát;
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45. emlékeztet, hogy az uniós források nem elegendőek az összes várható szükséglet 
fedezésére, ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy szorosan működjenek 
együtt és tegyenek tervezési, pénzügyi és politikai kötelezettségvállalásokat az ERTMS-
be való beruházás vonzerejének további javítása és a magánbefektetők 
jogbiztonságának garantálása érdekében; megjegyzi, hogy meghosszabbíthatnák a CEF 
támogatási megállapodásainak időtartamát, hogy jobban tükrözze az ERTMS-projektek 
végrehajtásához ténylegesen szükséges időt;

46. hangsúlyozza a határokon átnyúló összeköttetésekhez szükséges berendezések 
finanszírozásának kiemelt fontosságát; úgy véli, hogy növelni kell az ERTMS 
kiépítésére nyújtott uniós társfinanszírozás arányát, mivel az jelenleg túl alacsony; e 
tekintetben felszólítja a Bizottságot, hogy – az ambiciózus tagállami ERTMS-stratégiák 
ösztönzése érdekében – vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében akár 50%-ot is meghaladó társfinanszírozási 
tényezőt alkalmazzanak az ERTMS-projektekre, ha ezek a projektek olyan ambiciózus, 
nagy léptékű tervek részét képezik, melyek célja az ERTMS kiépítésének kiterjesztése;

47. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy biztosítsák, mozdítsák elő és 
könnyítsék meg az európai pénzügyi eszközök – pl. az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz és annak vegyes finanszírozási eszköze, a Kohéziós Alap, az InvestEU – közötti 
szinergiákat, valamint a Next Generation EU-hoz való hozzáférést, és felhívja a 
Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy az ERTMS-t tegyék nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési terveik egyik fő prioritásává;

48. emlékeztet arra, hogy a Next Generation EU és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési 
Eszköz stratégiai szerepet játszik a tagállamok nemzeti helyreállítási és 
rezilienciaépítési tervein belül az ERTMS nagyléptékű kiépítését célzó ambiciózus 
tervek támogatásában, és felkéri a Bizottságot annak biztosítására, hogy a nemzeti 
helyreállítási és rezilienciaépítési tervek előkészítő szakaszában tulajdonítsanak kellő 
fontosságot az ERTMS finanszírozásának;

49. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az új vonalakra irányuló projekteket csak akkor 
finanszírozzák uniós alapokból, ha azok magukban foglalják ERTMS-rendszerek 
telepítését; felszólítja továbbá az ügynökséget, hogy rendszeresen értékelje, hogy az 
uniós pénzügyi támogatásban részesülő projektek betartják-e az átjárhatósági műszaki 
előírásokat, hogy elkerülhetők legyenek a telepített ERTMS-verziók 
inkompatibilitásával összefüggő nehézségek;

50. felszólítja a tagállamokat, hogy a pályahasználati díjak tekintetében legalább 10 évre 
biztosítsanak 75%-os engedményt azon vasúttársaságok számára, amelyek valamennyi 
mozdonyukat sikeresen felszerelik az ERTMS 3. alapkonfigurációjának megfelelő 
berendezésekkel;

51. hangsúlyozza, hogy az ERTMS-berendezésekhez nyújtott uniós támogatások 
kiszámításának módja, amely kilométerenkénti átalányon alapul, megfelelő a hosszú 
vonalszakaszok tekintetében, de kevésbé célszerű a városi csomópontok esetében, ahol 
számos pálya menti műtárgyra és az ERTMS kis távolságra vonatkozó, összetett 
kalibrálására van szükség; javasolja annak fontolóra vételét, hogy a költségeket inkább 
az adott szakaszon található váltók száma alapján számítsák ki;
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52. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) az 1990-es évek elején elindított 
egységes európai jelző- és sebességszabályozó rendszer, amelynek célja a nemzeti vasúti 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságának biztosítása, a jelzőrendszerek beszerzési és 
karbantartási költségeinek csökkentése, valamint a vonatok sebességének, az infrastruktúra 
kapacitásának és a vasúti közlekedés biztonsági szintjének növelése.

Az egymást követő különböző kezdeményezések, valamint az ERTMS kiépítésének és 
interoperabilitásának előmozdítása érdekében elfogadott nemzeti és európai jogszabályok – 
mint például a transzeurópai közlekedési hálózat programja (TEN-T), a törzshálózati 
folyosókról szóló rendelet (CNC), az európai megvalósítási tervek, a nemzeti végrehajtási 
tervek vagy az egyetértési megállapodások – ellenére a kiépítés még mindig lassú és 
egyenetlen, és az interoperabilitás még nem valósult meg teljes mértékben.

Az ERTMS teljes körű kiépítése azonban fontosabb, mint valaha ahhoz, hogy a vasúti ágazat 
teljesíteni tudja az európai zöld megállapodás nagyratörő célkitűzéseit és a fenntartható és 
intelligens mobilitási stratégiában 2030-ra és 2050-re kitűzött mérföldköveket.

Az előadó szerint ez a jelentés lehetőséget kínál arra, hogy naprakészebb képet adjon a 
jelenlegi helyzetről, és különösen hogy megemlítse az ERTMS kiépítésének legfontosabb 
kihívásait, ugyanakkor konkrét ajánlásokat fogalmazzon meg.

Az előadó a jelentés elkészítésével összefüggésben az árnyékelőadók jelenlétében ötletbörzét 
is rendezett, amelyen megjelentek a teljes vasúti közlekedési ágazat képviselői (lásd a 
mellékleteket): az uniós intézmények, a vasúti pályahálózat-működtetők, a vasúttársaságok, 
az ipar, a közös vállalkozás. Az ülés célja az volt, hogy összegyűjtsék az érdekelt felek 
véleményét az ERTMS interoperabilitásával, kiépítésével és finanszírozásával kapcsolatos 
főbb kihívásokról.

Kihívások és ajánlások

Az ötletbörze során a résztvevők határozottan kifejezésre juttatták, hogy az ERTMS kiépítése 
és annak további kezelése tekintetében átfogó, összehangolt és stratégiai megközelítésre van 
szükség. E tekintetben az előadó elismeri az Európai Vasúti Ügynökség (az ügynökség), az 
európai ERTMS-koordinátor és a Shift2Rail közös vállalkozás (S2R közös vállalkozás) 
szerepét, és javasolja, hogy növeljék az ügynökség pénzügyi erőforrásait és hatásköreit az 
ERTMS kiépítésével és működésével kapcsolatos jelenlegi kihívások leküzdése érdekében.

Az éghajlatvédelmi és a digitális átállás megvalósítása érdekében az előadó hangsúlyozza, 
hogy fel kell gyorsítani a kiépítés ütemét annak érdekében, hogy teljesíteni lehessen az 
ERTMS tekintetében a törzshálózaton való bevezetésre vonatkozó, 2030-ra kitűzött jelenlegi 
határidőt, és javasolja, hogy 2040-ra tűzzék ki a teljes átfogó hálózaton való kiépítést.

Az ERTMS kiépítése során azonosított fő kihívások leküzdésére az előadó több ajánlást is 
megfogalmaz, melyek az alábbiak:
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 a nemzeti (B. osztályú) rendszerek európai leszerelési stratégiájának kidolgozása 
uniós szinten meghatározott jogszabályi határidőkkel a B. osztályú rendszerek 
ERTMS-re való lassú átállásának kezelése érdekében;

 olyan jogszabályi rendelkezés bevezetése, amely biztosítja, hogy az ERTMS nemzeti 
megvalósítási tervei jogilag összhangban legyenek a leszerelés végrehajtása 
érdekében uniós szinten meghatározott, kötelező ERTMS-kiépítési célokkal;

 az üzemeltetési követelmények további összehangolása azon akadályok leküzdése 
érdekében, amelyeket a létező nemzeti műszaki szabályok jelentenek az 
interoperabilitás tekintetében;

 annak megtiltása, hogy az Európában bevezetett új járművek számára bármilyen 
eltérést vagy mentességet engedélyezzenek az ERTMS-hez való illeszkedés 
követelménye alól;

 az engedélyezési eljárások további egyszerűsítése, különös tekintettel az újbóli 
engedélyezésre a késedelmek és a magas költségek elkerülése érdekében;

 a prototípus-fejlesztések egységes uniós platformjának létrehozása, mivel ezek 
jelentik az utólagos fedélzeti átalakítások fő szűk keresztmetszeteit, és a többszörös 
uniós finanszírozás elkerülése érdekében a már finanszírozott prototípusok átlátható 
nyilvántartásának létrehozása;

 szabványosított interfészek biztosítása új funkciók (forradalmi újítások) – például a 
3. szintű automatizálás, az automatikus vonatvezérlés (ATO) vagy a műholdas 
helymeghatározás – bevezetése érdekében;

 a közbeszerzésekre vonatkozó közös uniós pályázati formátum létrehozása a 
közbeszerzés jelenlegi hiányosságainak leküzdése érdekében;

 egy ERTMS-iparstratégiára vonatkozó jogalkotási javaslatra irányuló felhívás, amely 
kezeli az elégtelen ipari kapacitást, az utólagos átalakításhoz szükséges elegendő 
műhely, valamint a stabil és kiszámítható költségvetés, továbbá a képzett személyzet 
hiányát.

Az előadó emlékeztet továbbá, hogy az ERTMS számára külön uniós finanszírozás áll 
rendelkezésre, ugyanakkor rámutat arra, hogy ez nem elegendő az összes várható szükséglet 
fedezésére. Ezért azt ajánlja, hogy az ERTMS üzleti tervére építve növeljék tovább az 
ERTMS-be való befektetés vonzerejét és jogbiztonságát. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a 
tagállamoknak az ERTMS-t a helyreállítási és rezilienciaépítési terveik egyik fő prioritásává 
kell tenniük.

Az előadó végül úgy véli, hogy az ERTMS kiépítésének sikere a jövőbeli és felülvizsgált 
uniós jogszabályok koherenciájától, valamint attól függ, hogy az uniós intézmények és a 
tagállamok mennyire eltökéltek azok érvényesítése mellett.
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MELLÉKLET

2021. február 3.

Ötletbörze

„ERTMS: a jelenlegi helyzet és az ajánlások„

Zoom
Megjegyzés: Angol és spanyol nyelven rendelkezésre áll tolmácsolás.

KÉRDŐÍV:

15.00–15.10 Izaskun Bilbao Barandica, az EP ERTMS témájával foglalkozó előadójának bevezetője

15.10–15.45 Interoperabilitás:
 Ön szerint melyek a legfontosabb, még megoldatlan interoperabilitási 

problémák?
 Ön szerint az ERA és nemzeti biztonsági hatóságok különböző engedélyezési 

eljárásai akadályozzák-e az interoperabilitást? Ön szerint ambiciózusabb célokat 
kellene kitűznünk, és úgy kellene alakítanunk az ERA-t, hogy ott minden engedélyt 
egy helyen be lehessen szerezni?

 Valóban interoperábilis az ERTMS 3. és 2. alapkonfigurációja? Hogyan 
biztosíthatjuk a jövőbeli ERTMS-verziók kompatibilitását? Hogyan kezelhetjük az 
átmenetet?

 Ön szerint az „ERTMS, the way ahead” című uniós munkadokumentum 
realisztikus feltételezéseken alapul-e, és sikeresen végrehajtották-e az abban 
meghatározott feladatokat? Mely aspektusokat kellene megváltoztatni, illetve 
mely célokat kell újragondolni?

Kerekasztal-beszélgetés

15.45–16.20 Kiépítés:
 Kell-e konkrét határidőt szabni a tagállamok számára a „B” osztályú rendszerek 

leszerelésére? Ha nem, miért nem, és ha igen, hogyan kell ezt a folyamatot 
levezényelni?

 Egyetért-e az Európai Bizottság tanulmányában foglalt azon elképzeléssel, hogy 
a fedélzeti rendszerekre irányuló beruházásokat kell előnyben részesíteni?

 Hogyan lehet nagyobb bizalmat teremteni a magánvállalkozások és a gazdasági 
szereplők, valamint a hatóságok között?

 Van-e különbség a kiépítés tekintetében az utas- és áruszállítási ágazat között?
 Könnyebb lenne-e megújítani a járműflottát, mint azt utólag átalakítani? Szükség 

van-e európai stratégiára a gördülőállományra vonatkozóan?
 Melyek azok a főbb újítások, amelyek a legnagyobb elterjedési potenciállal 

rendelkeznek, és jelentős hatással lehetnek az ERTMS kiépítésére?
 Szükség van-e egy európai szabványosított forgalomirányítási rendszerre? És ha 

igen, hogyan hozható létre?
Kerekasztal-beszélgetés
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16.20–16.55 Finanszírozás:
 Elegendő és kellően célzott-e az ERTMS kiépítésének uniós és tagállami 

finanszírozása?
 Ön szerint szükség volna-e a tagállamok szintjén is többéves pénzügyi keret 

létrehozására az ERTMS finanszírozása céljából?
 Mely pénzügyi eszközöket használják leginkább az ERTMS támogatására (pl. 

nemzeti, CEF, CEF vegyesfinanszírozási eszköz, esb-alapok)? Mely pénzügyi 
eszközöket kellene uniós szinten megerősíteni?

 Az ERTMS-hez kapcsolódó beruházások közül melyek vonzóbbak a pénzügyi 
szektor magánszereplői számára?

 Hogyan kerülhető el, hogy ugyanazt a prototípust többször finanszírozzák?
Kerekasztal-beszélgetés

16.55–17.00 Izaskun Bilbao Barandica, az EP ERTMS témájával foglalkozó előadójának zárszava

2021. február 3.

Ötletbörze

„ERTMS: a jelenlegi helyzet és az ajánlások„
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