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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Külügyi Bizottságot és a Nemzetközi 
Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványukba foglalják bele az alábbi javaslatokat:

– tekintettel a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával folytatandó új 
partnerségre irányuló tárgyalásokra javasolt megbízatásról szóló, 2020.február 12-i 
állásfoglalására1;

– tekintettel az Egyesült Királysággal folytatandó tárgyalásokra vonatkozó megbízatásról 
szóló, 2020. február 13-i tanácsi határozatra2;

– tekintettel az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépéséről szóló, 2020. január 24-
i megállapodásra és a jövőbeli kapcsolatok keretéről szóló politikai nyilatkozatra3;

– tekintettel az Egyesült Királysággal való új partnerségről szóló megállapodás 2020. 
március 19-i szövegtervezetére4;

Horizontális kérdések

1. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság és az EU közötti szoros gazdasági 
kapcsolatok és a két fél közös érdekei alapján kidolgozott tervezett partnerségnek 
folyamatos és akadálytalan, viszonosságon alapuló kapcsolatot kell biztosítania 
mindenfajta közlekedési mód esetében, valamint azonos feltételeket kell biztosítania a 
szociális, munkaügyi és környezeti normák tekintetében;

2. megismétli, hogy harmadik országként az Egyesült Királyság nem élvezheti 
ugyanazokat a jogokat és előnyöket, mint a tagállamok; úgy véli, hogy az Egyesült 
Királysággal a jövőben folytatandó együttműködésnek ki kell terjednie a közös érdekű 
közlekedési projektekre, ösztönöznie kell a határokon átnyúló kereskedelmet és a jó 
üzleti feltételeket; hangsúlyozza, hogy e feltételeknek segíteniük és támogatniuk kell a 
kis- és középvállalkozásokat (kkv-k), és biztosítaniuk kell, hogy ne háruljanak rájuk 
további adminisztratív terhek;

3. úgy véli, hogy az Egyesült Királyság részvételének feltételeit a közlekedést érintő, 
határokon átnyúló uniós kutatási és fejlesztési programokban a közös érdekek alapján 
kell meghatározni;

4. emlékeztet annak fontosságára, hogy a tárgyalások során a Bizottság legyen az egyedüli 
tárgyaló fél az EU részéről, valamint hogy a tagállamoknak tartózkodniuk kell 

1 P9_TA(2020)0033.
2 A Tanács határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új partnerségi 
megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (5870/20) és Melléklet a 
következőhöz: A Tanács határozata a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával egy új 
partnerségi megállapodásról folytatandó tárgyalások megkezdésére való felhatalmazásról (5870/20 ADD 1 REV 
3).
3 Megállapodás Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai 
Atomenergia-közösségből történő kilépéséről (HL L 29., 2020.1.31., 7. o.).
4 UKTF(2020)14.
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bármilyen kétoldalú tárgyalástól; sürgeti azonban a Bizottságot, hogy a végleges átfogó 
megállapodásban képviselje az egyes tagállamok érdekeit;

5. hangsúlyozza, hogy a jogok és privilégiumok kötelezettségeket vonnak maguk után, 
valamint hogy az uniós egységes piachoz való hozzáférési szintnek teljes mértékben 
meg kell felelnie a szabályozási konvergencia és az egyenlő piaci feltételek nyílt és 
tisztességes verseny érdekében való biztosítására vonatkozóan megállapított 
kötelezettségvállalások mértékének, és annak az EU 27 tagállamában alkalmazandó 
közös minimumkövetelményeken kell alapulnia;

6. támogatja a tárgyalási irányelveket, amelyek előírják, hogy Gibraltár nem tartozik majd 
az EU és az Egyesült Királyság között megkötendő megállapodások területi hatálya alá, 
és hogy bármely különmegállapodáshoz a Spanyol Királyság előzetes hozzájárulása lesz 
szükséges;

Légi közlekedés

7. emlékeztet arra, hogy a légi közlekedés az egyetlen olyan közlekedési mód, amely 
tekintetében nem létezik a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében rögzített 
olyan jogi keret, amely életbe léphetne, amennyiben az átmeneti időszak vége előtt nem 
születik megállapodás;

8. úgy véli, hogy a tervezett partnerségnek tartalmaznia kell egy, a légi közlekedésről 
szóló ambiciózus és átfogó fejezetet, amely biztosítja az EU stratégiai érdekeit, és 
megfelelő rendelkezéseket tartalmaz a piacra jutásról, a beruházásokról, valamint a 
működési és kereskedelmi rugalmasságról (pl. a járatmegosztásról), kiegyensúlyozott 
jogok és kötelezettségek mellett;

9. úgy véli, hogy a tervezett partnerségnek egyenlő versenyfeltételeket kell tartalmaznia az 
állami támogatások, az utasjogok, a szociális jogok, a biztonság, a védelem és a 
környezetvédelem terén;

10. hangsúlyozza, hogy az úgynevezett „ötödik szabadságjog” (a levegő szabadsága) egyes 
elemeinek biztosítását megfelelő, az uniós érdekeket szem előtt tartó kötelezettségek 
révén kell kiegyensúlyozni;

11. hangsúlyozza, hogy a tervezett partnerségnek magában kell foglalnia a légi közlekedés 
biztonsága és a légiforgalmi szolgáltatás terén folytatott szoros együttműködést; úgy 
véli, hogy ez az együttműködés nem korlátozhatja az EU-t a biztonság és a környezet 
szempontjából általa megfelelőnek ítélt védelmi szint meghatározásában;

12. hangsúlyozza az Egyesült Királyság Polgári Légiközlekedési Hatósága és az Európai 
Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége közötti jövőbeli szoros együttműködés, valamint 
az Egyesült Királyság jelenlegi és jövőbeli légiforgalmi szolgáltatási (ATM) 
programokban – például az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási 
kutatásban – való részvételének fontosságát az infrastruktúra interoperabilitásának 
biztosítása, valamint az európai légi forgalom biztonságos és hatékony működésének 
javítása érdekében;

13. úgy véli, hogy az Egyesült Királyság uniós űrprogramban való együttműködését akkor 
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kell előirányozni, ha az az Unió érdekében áll;

Közút

14. megismétli, hogy a közúti árufuvarozásra vonatkozó bármilyen megállapodásnak az 
átfogó szabadkereskedelmi megállapodás szerves részét kell képeznie;

15. megjegyzi, hogy az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciájának jelenlegi kerete, 
amely korlátozott számú engedélyen alapul, nem alkalmazható az Unió és az Egyesült 
Királyság közötti kapcsolatokra, tekintettel az EU-27 és az Egyesült Királyság között 
zajló közúti teherforgalom mértékére; e tekintetben hangsúlyozza, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell hozni a közrendet fenyegető veszélyek elkerülése és a közúti 
árufuvarozók, valamint az autóbuszos személyszállítást végzők forgalmi zavarainak 
megelőzése érdekében; hangsúlyozza ezért az Írország és a kontinens közötti közvetlen 
tengeri útvonalak fejlesztésének fontosságát, melyek révén csökkenne az Egyesült 
Királyságtól mint tranzitútvonaltól való függés;

16. hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyság teherfuvarozói számára nem biztosíthatók 
ugyanolyan szintű jogok és előnyök, amelyeket az uniós teherfuvarozói élveznek a 
közúti teherfuvarozás tekintetében;

17. úgy véli, hogy a tervezett partnerség részét kell képeznie az egyik fél területéről a másik 
fél területén át ugyanazon fél területére vezető rakott és üresutakra vonatkozó 
átszállítási jogoknak;

18. úgy véli, hogy a tervezett partnerségnek egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania a 
munka, a vezetési és pihenőidő, a járművezetők kiküldetése, a menetíró készülékek, a 
járművek tömege és méretei, a kombinált szállítás és a személyzet képzése terén, 
valamint konkrét rendelkezéseket kell tartalmaznia a gazdasági szereplők és a 
járművezetők hasonló szintű védelmének biztosítása érdekében;

19. hangsúlyozza, hogy a tervezett partnerségnek az autóbusszal végzett személyszállítás 
tekintetében figyelembe kell vennie a többoldalú Interbus-megállapodást5 és az ahhoz 
csatolt jegyzőkönyvet; elvárja, hogy a jövőbeli megállapodás vegye figyelembe az 
ágazat környezetbarátabbá tételének fontosságát az alternatív üzemanyagok és a 
töltőinfrastruktúra bevezetése révén;

Vasút

20. hangsúlyozza, hogy a tervezett partnerségnek ki kell terjednie a Csatorna-alagút 
különleges helyzetére, különös tekintettel a biztonsági rendszer, az engedélyezés, 
valamint az utasjogok aspektusaira;

Tengeri szállítás és kikötők

21. hangsúlyozza, hogy a tervezett partnerségnek biztosítania kell a nemzetközi tengeri 
közlekedési ágazat – többek között, de nem kizárólag az offshore és a belföldi 

5 Megállapodás az autóbusszal végzett nemzetközi különjárati személyszállításról (Interbus-megállapodás) (HL 
L 321., 2002.11.26., 13. o.)
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kereskedelmi ágazat – kölcsönös és egyenlő piaci hozzáférését, megfelelő egyenlő 
versenyfeltételekkel a biztonság, a védelem, a környezetvédelem és a szociális jogok 
területén, az EU és az Egyesült Királyság kikötői között, az említett területeken már 
meglévő, magas szintű uniós normák sérelme nélkül; hangsúlyozza, hogy a 
partnerségnek közös megközelítést kell előirányoznia a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet és a WTO globális politikai kerete tekintetében;

22. hangsúlyozza, hogy prioritásként kell kezelni az EU és az Egyesült Királyság közötti 
tengeri kereskedelem gördülékenységét, az utasok, a tengerészek, valamint a tengeri és 
szárazföldi személyzet szabad mozgását; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
és az Egyesült Királyságnak biztosítania kell, hogy megfelelő határ- és vámrendszerek 
álljanak rendelkezésre a késedelmek és a fennakadások megelőzése érdekében;

23. hangsúlyozza az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség és az Egyesült Királyság 
Tengerészeti és Parti Őrsége közötti hatékony együttműködés és információcsere 
fontosságát;
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