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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. üdvözli egyrészt a Bizottság elképzelését egy hosszú távon fenntartható, karbonszegény és 

éghajlatbarát energiaunióról, valamint az egész kontinensre kiterjedő integrált 

energiarendszerről, másrészt a versenyen alapuló és az energiaellátást biztosító belső 

energiapiac kiépítését, ami lehetővé fogja tenni Európa számára, hogy csökkentse a nem 

európai országoktól való függőségét, és minőségi munkahelyeket és növekedést teremt; 

emlékeztet, hogy az energiabehozataltól való függőség csökkenése önmagában is 

közvetlenül hozzájárul az európai gazdasághoz;  

2. felhívja a Bizottságot, hogy mivel globális problémáról van szó, a nemzetközi 

szervezetekben, környezetvédelmi és éghajlatváltozás-ügyi fórumokon hatékonyabban 

kísérje figyelemmel a világ más országai szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését; 

3. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a közlekedést kiemelt prioritásként foglalják 

bele az uniós éghajlat-politikába, különös tekintettel az ENSZ hamarosan sorra kerülő 21. 

éghajlat-változási konferenciájára, és javasoljanak például koherens üzemanyag-

hatékonysági előírásokat a nehéz tehergépjárművekre, buszokra és hajókra vonatkozóan, 

ahogyan az a személy- és tehergépjárművek esetében már létezik; 

4. úgy véli, hogy az európai végső energiafogyasztás több mint 30%-áért a közlekedés 

felelős, és hogy a közlekedési ágazat 94%-ban kőolajtermékekre támaszkodik; úgy véli 

ezért, hogy egy alkalmazkodóképes energiaunióra és egy előretekintő éghajlat-politikára 

irányuló keretstratégia központi elemét egy olyan tisztább energiarendszernek kell 

képeznie, amely egyértelműen kapcsolódik a közlekedési ágazat szén-dioxid-

mentesítéséhez; hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiák 

előmozdítására szolgáló intézkedések ötvözése, valamint az innovatív 

energiatechnológiák fejlesztése alapvető fontosságú annak érdekében, hogy környezeti 

szempontból fenntartható energiaszerkezetet alakítsunk ki az európai közlekedési ágazat 

számára; úgy véli, hogy ösztönözni kell a különféle megújuló energiaforrások használatát, 

többek között a cseppfolyósított földgázét a nehéz tehergépjárművek esetében és a 

tengerészeti ágazatban; sürgeti a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatokat – adott 

esetben – a környezetvédelmi szempontból káros adótámogatások megszüntetésére; 

ösztönzi a jobb mobilitási megoldásokra irányuló kutatás és innováció támogatását mind a 

technológia, mind a támogató technológiák és politikák terén; 

5. hangsúlyozza, hogy a légi és tengeri közlekedési ágazat a kibocsátás és a kőolaj-

felhasználás tekintetében a leggyorsabban növekvő európai ágazatnak számít; felhívja a 

figyelmet arra, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezetben és a Nemzetközi 

Tengerészeti Szervezetben globálisan megállapított szabályokra lenne szükség annak 

érdekében, hogy a légi és tengeri közlekedés területén teljesíteni lehessen a szén-dioxid-

kibocsátási célkitűzéseket; rámutat, hogy a környezeti szabványok kölcsönössége 

létfontosságú az európai iparágak versenyképességéhez; megjegyzi, hogy ez idáig e 

szervek nem léptek fel hatékonyan a légi és tengeri közlekedés kibocsátásának 
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szabályozása tekintetében; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat olyan 

kezdeményezések megtételére, amelyek felgyorsíthatják egyrészt egy ilyen globális 

megállapodás, másrészt e szervek nagyobb demokratikus elszámoltathatósága felé vezető 

előrelépést; kiemeli annak fontosságát, hogy figyelembe vegyék a szigetek és legkülső 

régiók gazdasági, szociális és területi hátrányukból adódó különleges helyzetét; 

6. ösztönzi az energetikai infrastruktúrák, többek között az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának makroregionális megközelítésben történő fejlesztését az 

„energiaszigetek” létrejöttének megakadályozása céljából; szintén bátorítja a 

„metanolgazdaság”, „intelligens hálózatok infrastruktúrája” (az elektromos mobilitás 

vonatkozásában is) és az „energiatárolásra használt közlekedési eszközök” 

koncepciójának használatát az energiaellátás hatékony felhasználásának és biztonságának 

fokozása érdekében; 

7. megjegyzi, hogy az európaiak 70%-a városokban él, és célzott intézkedésekre szólít fel a 

helyi és regionális hatóságokkal együttműködve a tagállamok részéről a gördülékeny, 

biztonságos, költség- és energiahatékony és megfizethető városi tömegközlekedés 

kialakítása érdekében; hangsúlyozza, hogy a felelős földhasználat és beépítési tervek, 

valamint a fenntartható közlekedési megoldások a városi területeken hatékonyan 

hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez; sürgeti a Bizottságot, hogy hozza 

meg a szükséges intézkedéseket a tömegközlekedés, a megosztott mobilitási megoldások, 

valamint – különösen a sűrűn lakott területeken – a gyaloglás és a kerékpározás 

előmozdítása érdekében, továbbá szükség esetén tegyen javaslatokat az uniós szabályozás 

modernizálására a multimodalitás és az új logisztikai szolgáltatások előmozdítása 

érdekében; kiemeli ebben a tekintetben az intermodalitás, az új IKT-technológiák és a 

tiszta motorok alkalmazása által kínált, még feltáratlan lehetőségeket; 

8. felszólít olyan átfogó jogszabályok kidolgozására, amelyek technológiai szempontból 

semleges, a piacot nem torzító módon ösztönzik a megújuló üzemanyagok és a modern 

motortechnológia, valamint a fenntartható és zöldebb közlekedési módokra összpontosító 

európai közlekedési hálózati infrastruktúrák kutatásába, előállításába és elosztásába 

irányuló hosszú távú köz- és magánberuházásokat és finanszírozási rendszereket; 

hangsúlyozza, hogy szükséges a kereskedelmi és műszaki buktatók elkerülése; 

hangsúlyozza, hogy a fosszilis tüzelőanyagok megújuló üzemanyagokkal, villamos 

energiával és alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívákkal történő fokozatos 

helyettesítése révén csökkenteni kell a kibocsátást; úgy véli, hogy támogatni kell a 

cseppfolyósított földgáz mihamarabbi elterjesztését; emlékeztet arra, hogy ha a légi 

közlekedésben a piacot megnyitnák a megújuló üzemanyagok előtt, az hozzájárulna az EU 

vezető szerepének megtartásához a megújuló energia területén; 
9. megjegyzi, hogy a közlekedési ágazat dekarbonizációja az energia, a közlekedés, a 

kereskedelem, a kutatás és az innováció szakpolitikai területét érintő intézkedések 

ötvözését vonja magával; hangsúlyozza a határokon átnyúló koherens megközelítés 

fontosságát a nemzeti széttagoltság megelőzése érdekében, és kiemeli, hogy olyan 

szabványokat és interoperabilitási követelményeket kell megállapítani, amelyek lehetővé 

teszik az európai vállalkozások számára a piaci lehetőségek kiaknázását; 

10. rámutat, hogy az elektromos járművek elterjesztése komoly terheket ró a villamosenergia-

termelésre, és felszólít, hogy készítsenek értékelést annak meghatározására, hogy a 
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meglévő termelési kapacitás milyen mértékben győzi majd a terhelést; 

11. üdvözli a leginkább fenntartható és energiahatékony közlekedési módok és útvonalak – 

például a vasúti közlekedés, a rövid távú tengeri fuvarozás, a belvízi hajózás és a tengeri 

közlekedés – felé való elmozdulást azok versenyképesebbé, és a szén-dioxid-kibocsátás 

csökkentése révén hatékonyabbá tétele révén; kiemeli ebben a tekintetben az 

intermodalitás fontosságát;  

12. felszólítja a Bizottságot, hogy a közlekedési ágazat dekarbonizációjának részeként 

dolgozzon ki átfogó közúti közlekedési stratégiát, és támogassa a közúti elektromos 

mobilitás fejlesztésének és elterjesztésének terén tett erőfeszítések fokozását; 

13. megjegyzi, hogy a gázon alapuló közúti közlekedés kiforrott technológia a szén-dioxid-

kibocsátás csökkentésére, és a gáz áthidaló tüzelőanyagként hasznos lehet a tiszta 

közlekedés felé való átmenetben; hangsúlyozza azonban, hogy az infrastruktúra 

kiépítésére fordított támogatást a tiszta technológiák felé kell irányítani; 

14. támogatja egy átfogó közúti közlekedési csomag létrehozását, amely előmozdítaná az 

infrastruktúra hatékonyabb árazását és az intelligens interoperábilis közlekedési 

megoldások elterjedését; hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyságot javítani lehet az 

intelligens közlekedési rendszerek digitalizálásának és használatának támogatásával, 

valamint innovatív közlekedési szolgáltatások kialakításával. felszólít egy előretekintő 

kutatási és innovációs stratégia kidolgozására a közlekedési ágazatban; támogatja a 

közlekedésből származó szennyezés, a forgalmi torlódások, a zaj és a közúti balesetek 

csökkentésére irányuló, fenntartható városi és vidéki mobilitási tervek kidolgozását; úgy 

véli, hogy az ilyen terveknek a fogyatékossággal élő felhasználók és a költségek 

tekintetében meglévő egyenlőtlenségek felszámolására kell irányulniuk; 

15. ösztönzi a Bizottságot, hogy a fenntartható turizmus tanúsítási kritériumainak 

összehangolására irányuló munkájába az uniós célkitűzéseknek megfelelően foglaljon 

bele a megújuló energiahasználatról szóló kritériumot és egy másikat a szén-dioxid-

kibocsátás csökkentéséről; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a „vasúti közlekedésre való átállás” kezdeményezés 

előterjesztésével gyorsítsa fel a fejlett technológiák innovatív vasútba történő integrálását, 

mivel az fontos szerepet játszhat a tiszta tömegközlekedésben; 

17. hangsúlyozza, hogy előnyben kell részesíteni az olyan közlekedési projektekre irányuló 

ESBA-támogatást, amelyek lehetővé teszik a technológiai átmenetet egy tiszta és 

fenntartható közlekedési rendszer felé; kiemeli, hogy más, uniós szinten rendelkezésre 

álló pénzügyi támogatási eszközöknek elsőbbségben kell részesíteniük az intermodalitás, 

a vasút, a tengeri közlekedés és a belvízi utak infrastruktúrájába történő beruházást. 
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