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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a fenntartható, körforgásos és alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

gazdaságra való átállás felgyorsítása és a közösen megállapított energiauniós célkitűzések 

elérése, valamint a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a 

2020–2030 közötti időszakban további jelentős beruházásokra van szükség; 

2. meggyőződése, hogy az e kulcsfontosságú uniós szakpolitikák terén való tényleges 

előrehaladás és a nettó nulla kibocsátás évszázad közepére való elérése érdekében az 

éghajlati szempontok érvényesítése és az uniós költségvetés mélyreható reformja 

elengedhetetlen; megjegyzi, hogy a Párizsi Megállapodás 2. cikkének c) pontja kiemeli, 

hogy a pénzügyi mozgásokat az üvegházhatásúgáz-kibocsátások csökkentésére és az 

éghajlatváltozás hatásaival szemben reziliens fejlesztésre irányuló célokhoz kell igazítani; 

3. úgy véli, hogy az uniós költségvetés reformját a szubszidiaritás, a szolidaritás és a 

fenntarthatóság elveinek kell vezérelniük, célul tűzve ki egy olyan hatékonyabb uniós 

költségvetés kialakítását, amely új és meglévő saját források kombinációján alapul, és 

közvetlen és átlátható módon hozzájárul a polgárok, a vállalkozások és a környezet 

számára egyértelműen európai hozzáadott értékkel bíró projektekbe való beruházásokhoz; 

4. emlékeztet, hogy új saját források vagy egyéb típusú uniós bevételek bevezetésének 

egyrészt maga után kell vonnia, hogy az uniós költségvetés kevésbé függjön a bruttó 

nemzeti jövedelmen alapuló tagállami hozzájárulásoktól, másrészt e hozzájárulások 

csökkenését kell eredményeznie; 

5. úgy véli, hogy a villamosenergia-adón alapuló saját források átfedésben lennének az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) hatályával, és aggodalmának ad hangot a 

befektetési feltételek stabilitása és a háztartásokra nehezedő pénzügyi terhek tekintetében; 

6. megjegyzi, hogy a Környezetvédelmi Főigazgatóság a 2014–2017 közötti időszakban a 

második legtöbb bírságot szabta ki az uniós jogszabályoknak való meg nem felelésért 

(284 millió euró); felhív a közvetlenül az uniós jogszabályokból és azok érvényesítéséből 

eredő bevételeknek az uniós költségvetésbe „egyéb bevételként” való átirányítására, és 

olyan projektberuházásokba történő felhasználására, amelyek a környezetvédelem 

területén a legmagasabb európai hozzáadott értéket hozzák létre; emlékeztet ugyanakkor 

arra, hogy a pénzbírságokból származó bevételek nem biztosítanak stabil bevételt az uniós 

költségvetés számára;  

7. felhív a kibocsátáskereskedelmi rendszer árveréseiből származó bevételek egy részének 

olyan konkrét, fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közös uniós projektek 

felé irányítására a 4. szakasztól (2021) kezdődően, mint a határokon átnyúló meglévő 

energetikai infrastruktúra felhasználásának maximalizálása, és adott esetben újak 

kifejlesztése (például a megújuló energiaforrások integrálásának előmozdítása érdekében), 

az energiatárolás vagy az áttörést jelentő ipari innovációkba való beruházás az alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való igazságos átálláshoz való hozzájárulás 
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érdekében; felszólítja a Bizottságot annak további kidolgozására, hogy hogyan lehetne a 

meglévő és jövőbeli uniós alapokat és programokat felhasználni a magas szén- és szén-

dioxid-kibocsátású régiókban az igazságos átállás támogatására; megjegyzi, hogy a 

kibocsátási kvóták árverezéséből származó bevételek várhatóan nőni fognak a 4. 

szakasztól kezdve;  

8. felhív annak elemzésére, hogy a közösen megállapított nemzeti úthasználatidíj-

rendszerekből származó, a távolságon, az utazás időtartamán és a közlekedési 

kibocsátásokon alapuló bevételek hozzá tudnak-e járulni olyan uniós projektek 

finanszírozásához, amelyek előmozdítják a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátással 

járó mobilitást, beleértve a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművek 

ösztönzését, az alacsony kibocsátású alternatív energiaforrások használatának fokozását a 

közlekedésben és a fenntartható multimodális közlekedést, különös tekintettel a nagy 

sebességű vasútvonalakra és az alacsony kibocsátású belvízi hajózásra; felszólítja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy az úthasználatidíj-rendszerek kifejlesztése során 

vegyék figyelembe a például a nagy távolságok és a tömegközlekedés hiánya által 

jellemzett vidéki és távoli területek különleges helyzetét;  

9. úgy véli, hogy az Unión belüli légi közlekedésből származó, a kibocsátáson alapuló 

hozzájárulásokból származó többletbevételt különösen az alacsony kibocsátású európai 

légi járművekkel kapcsolatos kutatások és beruházások előmozdítására és a légtér 

hatékony kihasználásának további javítására kellene fordítani; 

10. úgy véli, hogy a kerozin megadóztatására vonatkozó harmonizált nemzetközi 

intézkedések hiányában fontolóra kellene venni egy, a járatok szén-dioxid-intenzitásán 

alapuló illeték bevezetését; 

11. úgy véli, hogy a hajózási ágazat által fizetendő, a kibocsátáson alapuló esetleges jövőbeni 

hozzájárulásokat az európai hajózási ágazatban kell újra befektetni, a tisztább 

technológiákra és a fenntartható hajókra irányuló kutatás és fejlesztés finanszírozása 

érdekében; 

12. úgy véli, hogy a harmadik országbeli állampolgárok számára létrehozott Európai 

Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerből (ETIAS) származó bevételt a tiszta és 

alacsony kibocsátású légi közlekedéssel kapcsolatos kutatásba és fejlesztésbe való 

beruházásra, a légtér hatékony kihasználásának további javítására és az Európai Határ- és 

Parti Őrség támogatásának fellendítésére kellene fordítani; 

13. felhív az egységes piacon értékesített fogyasztási cikkek, többek között az egységes piacra 

importált termékek széntartalmát tükröző saját forrás lehetséges bevezetésének 

vizsgálatára (pl. a határokon történő szén-dioxid-kibocsátáskiigazítást célzó mechanizmus, 

hozzáadottszén-adó, CAT), amely fokozatosan a jelenlegi héaalapú saját forrás egy 

részének helyébe lépne. 
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