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JAVASLATOK
A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot és a Gazdasági 
és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába 
foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel a közlekedés területén csak a transzeurópai közlekedési hálózat számára mostantól 
2030-ig több mint 700 milliárd EUR beruházásra van szükség, és a zöld megállapodás 
céljaival összhangban további beruházásokra van szükség az innovatív stratégiák, az 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS-megoldások), az alacsony és zéró kibocsátású 
mobilitási megoldások, a töltési infrastruktúra, valamint az alternatív üzemanyagok teljes 
körű bevezetéséhez a hálózat egészében és az ahhoz kapcsolódó területeken; mivel az EU 
közlekedési rendszerének korszerűsítése a meglévő közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésébe és utólagos átalakításába történő jelentős beruházásokat is igényel;

B. mivel a közlekedés az EU belső piacának alapvető részét képezi, és fontos szerepet játszik 
az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziójában, különösen a peremterületeken, a 
vidéki térségekben, a szigeteken és a legkülső régiókban, és mivel e tekintetben az EU-
nak be kell ruháznia a közlekedési ágazat versenyképességébe és azon képességébe, hogy 
megvalósítsa a fenntartható mobilitásra való átállást; 

C. mivel a közlekedés üvegházhatásúgáz-kibocsátása az EU globális kibocsátásának 27 %-át 
teszi ki, és ez az egyetlen olyan kibocsátás, amely még mindig növekszik, és e tekintetben 
a közlekedésnek technológiailag semleges módon hozzá kell járulnia az éghajlat-
semlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló uniós kibocsátáscsökkentési célok 
eléréséhez, biztosítva ugyanakkor, hogy a közlekedés megfizethető és versenyképes 
maradjon; mivel a közlekedési ágazat kibocsátásának csökkentése az infrastruktúra és a 
járműflotta tekintetében egyaránt felgyorsítható a más ágazatokkal, például a digitális, 
illetve az energetikai ágazattal fennálló szinergikus hatások fejlesztése és megerősítése 
révén;

D. mivel a kutatás és az innováció a közlekedési ágazat versenyképességének és 
fenntarthatóságának kulcsfontosságú mozgatórugói, és az európai zöld megállapodáshoz 
kapcsolódó beruházási terv keretében végrehajtott beruházások ágazati politikákon 
keresztül valósulnak meg, mivel erre nincs külön költségvetési sor;

E. mivel minden tizedik európai a tágabb értelemben vett közlekedési ágazatban dolgozik, 
és a közlekedési infrastruktúrába való beruházás új munkahelyek teremtéséhez vezet, 
mivel becslések szerint a TEN-T törzshálózatába befektetett minden milliárd euró akár 20 
000 új munkahelyet is teremthet, és ezért a közlekedésnek alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy megbirkózzon az új társadalmi-gazdasági és technológiai fejleményekkel, ami új 
mobilitási modellekbe, digitalizációba, kutatásba és innovációba, alternatív 
energiaforrásokba és energiahatékonyságba történő jelentős beruházásokat tesz 
szükségessé; 

F. mivel a Covid19-járvány Unió-szerte példa nélküli gazdasági válsághoz vezetett, 
különösen a közlekedési és idegenforgalmi ágazatban, és bebizonyította, hogy a 
közlekedési és logisztikai ágazat és munkavállalói az európai gazdaság gerincét képezik, 
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mivel a folyamatos árufuvarozás elengedhetetlen az ellátási láncok működéséhez;

1. elismeri a közlekedési ágazatban a fajlagos kibocsátások csökkentése és a 
klímasemlegességre való méltányos átállás 2050-ig történő biztosítása érdekében tett és 
megteendő intézkedéseket; hangsúlyozza ezért, hogy meg kell erősíteni az alacsony és 
nulla kibocsátású mobilitási megoldásokkal kapcsolatos kutatás és innováció pénzügyi 
támogatását, különös tekintettel a fejlett technológiákra és az intelligens mobilitásra 
valamennyi közlekedési módban, ideértve az alternatív üzemanyagokat, az alacsony 
kibocsátású járműtechnológiákat és a fenntartható infrastrukturális projekteket is;

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kulcsfontosságú 
eszköz a TEN-T hálózat teljes körű megvalósításában és abban, hogy a zöld megállapodás 
céljaival összhangban hozzájáruljon az EU és tagállamai éghajlat-politikai 
célkitűzéseihez, mivel a közlekedés területén nyújtott finanszírozásának akár 80 %-át az 
éghajlat-politikai célkitűzések teljesítésére fordítja, a fenntartható infrastrukturális 
projektek, a multimodális közlekedés, a vasúti áruszállítás, az innovatív és digitális 
tevékenységek, például a telematikai alkalmazási rendszerek előmozdítása és az alternatív 
üzemanyagok alkalmazása révén; kitart amellett, hogy nagyobb költségvetési összegeket 
kell biztosítani az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz számára, és figyelmeztet arra, 
hogy a Fenntartható Európa beruházási terv finanszírozása nem vezethet az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközt negatívan érintő pénzügyi átcsoportosításhoz;

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a közlekedési projektek nagyléptékű beruházásokat 
igényelnek, és ezért a befektetők vonzása szempontjából döntő fontosságú a jogbiztonság, 
a stabil és kiszámítható célok, valamint az információk elérhetősége; kiemeli, hogy a 
közlekedési projektek megvalósításához szükséges, számukat és bonyolultságukat 
tekintve egyaránt bővülő igazgatási eljárások megnövekedett költségekhez és 
késedelmekhez vezetnek, ami az EU teljes közlekedési hálózata számára akadályt jelent; 
hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott beruházásokat nem szabad a finanszírozási 
feltételek megváltoztatásával veszélyeztetni, és elvárja, hogy a Fenntartható Európa 
beruházási terv reális, méltányos és időtálló támogatási keretet biztosítson a beruházások 
számára; e tekintetben sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson egyértelműséget a 
beruházók számára azáltal, hogy a többéves pénzügyi keret teljes időszakára vonatkozóan 
meghatározza a Fenntartható Európa beruházási terv egyes eszközeivel kapcsolatos 
forrásokat, valamint annak révén, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra irányuló 
javaslatok előterjesztésekor egyértelművé teszi az uniós szintű fenntarthatósági taxonómia 
alkalmazását; elismeri továbbá, hogy az olyan átmeneti üzemanyagformákba történő 
beruházások, amelyek nem károsítják jelentős mértékben a környezetet, hozzájárulnak az 
összes uniós régió klímasemleges mobilitásának célkitűzéséhez;

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható közlekedési infrastruktúrába történő elegendő 
beruházás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy valamennyi vonatkozó uniós alap 
(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, Európai horizont, európai strukturális 
és beruházási alapok stb.), az Európai Beruházási Bank (EBB) által nyújtott hitelezés és 
más pénzügyi eszközök igazodjanak a közlekedési ágazat sajátos igényeihez, amelyek 
elősegítik a fenntartható átállást, és hogy a tagállamok kötelezzék el magukat a megfelelő 
finanszírozás mellett; hangsúlyozza, hogy a releváns uniós programok közötti szinergikus 
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hatások például a közlekedés, az energia és a digitalizáció területén kulcsfontosságúak 
lehetnek az intelligens és fenntartható mobilitás uniós szintű fejlesztése felé történő 
előrelépés felgyorsításában; kiemeli továbbá, hogy a közlekedési és logisztikai ágazat 
nagyrészt mikrovállalkozásokból és kkv-kból áll, ezért sürgeti a Bizottságot, hogy 
fordítson különös figyelmet az ilyen típusú vállalkozásokra, például a finanszírozáshoz 
való jobb hozzáférés biztosítása révén; 

5. arra ösztönzi az EU-t és a tagállamokat, hogy maximálisan használják ki a 
rendelkezésükre álló eszközöket annak biztosítására, hogy a közlekedési ágazat 
hozzájáruljon a dekarbonizációhoz; e tekintetben felszólít minden olyan jövőbeli politika 
és eszköz (pl. saját források, a kibocsátáskereskedelmi rendszer kiterjesztése, külső 
költségek) hatásvizsgálatára, amelyek hatással vannak a közlekedési ágazatra; 
határozottan úgy véli továbbá, hogy a tagállamoknak az adókból és díjakból, valamint a 
közlekedéshez kapcsolódó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó 
bevételeket az érintett közlekedési módok fenntarthatóságára irányuló beruházások 
előmozdítására kell elkülöníteniük a gazdasági hatékonyságra és az összeköttetésre 
vonatkozó célok megvalósítása érdekében; 

6. úgy véli, hogy rugalmas állami támogatási szabályokra van szükség a klímasemleges 
közlekedési és logisztikai ágazatra való átálláshoz, anélkül, hogy aránytalanul torzulnának 
Európában az egyenlő versenyfeltételek; sürgeti a Bizottságot, hogy tegye egyértelművé a 
fenntartható közlekedési projektek állami támogatását; úgy véli továbbá, hogy a 
repülőterekre vonatkozó állami támogatási szabályok felülvizsgálatára szintén szükség 
van az európai desztinációk közötti, több szakaszból álló repülőutak számának 
csökkentése érdekében, ami jelentősen csökkentené a kibocsátásokat és az utazási időt, 
ugyanakkor növelné a hatékonyságot;

7. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az InvestEU felhasználását a fenntartható turizmus és 
közlekedés további fejlesztése érdekében, beleértve az összes közlekedési módot és 
infrastruktúrát;üdvözli az InvestEU program költségvetésének az Európai Uniós 
Helyreállítási Eszköz keretében a közelmúltban javasolt növelését; úgy véli, hogy ennek 
az intelligens beruházásnak ösztönöznie kell Európa ipari vezető szerepét a stratégiai 
ágazatokban és a kulcsfontosságú értékláncokban, például a közlekedés és a logisztika, 
többek között az aeronautikai ipar, valamint a telematikai alkalmazási rendszerek 
fejlesztése terén;

8. felszólít az Európai horizont forrásainak a közlekedési ágazatot célzó kutatási és 
fejlesztési (K+F) célokra történő elkülönítésére, különös tekintettel az alternatív 
üzemanyagokkal kapcsolatos megoldásokra, az elektromos autók akkumulátoraira és 
alkatrészeire, valamint a vasúti járművekkel kapcsolatos alternatív technológiákra; kéri 
továbbá, hogy az Európai horizont keretében biztosítsanak megfelelő finanszírozást a 
közlekedéssel foglalkozó olyan európai partnerségek számára, mint a Tiszta Égbolt, az 
„Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás (SESAR), a Shift2Rail közös 
vállalkozás, valamint az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai (FCH) Közös 
Vállalkozás;9. felhívja a Bizottságot, hogy a méltányos átállást támogató 
mechanizmusban szerepeltessen az olyan iparágak átalakításának támogatására szolgáló 
megfelelő eszközöket, amelyek késztermékei összeegyeztethetetlenek a szén-dioxid-
semleges Unióra vonatkozó célkitűzéssel;
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10. hangsúlyozza, hogy az európai zöld megállapodás törekvéseivel összhangban az 
innováció és a digitalizáció kulcsszerepet játszik a közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítésében; felhív a digitalizálásba való beruházásokra, különös tekintettel az 
intelligens közlekedési rendszerek (ITS), a hajómegfigyelési és információs rendszerek 
(VTMIS), a folyami információs szolgáltatások (RIS) és az Európai Vasúti 
Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) fejlesztésére és bevezetésére; 

11. úgy véli, hogy a klímasemleges gazdaság megvalósításához elengedhetetlen a fenntartható 
mobilitás valamennyi közlekedési módban, valamint a korszerű multimodális 
infrastruktúra, ideértve a transzeurópai közlekedési hálózatot (TEN-T) és annak jövőbeli 
kibővítését is; hangsúlyozza, hogy az EU vasúti és tengeri teherfuvarozásának az európai 
zöld megállapodásban foglaltak szerint történő, százalékban meghatározott növekedése 
konkrét uniós beruházási tervet és uniós szintű intézkedéseket igényel; e tekintetben 
sürgeti a Bizottságot, hogy az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való 
alkalmazkodásra irányuló intézkedések általános érvényesítése mellett gyorsítsa fel és 
kezelje prioritásként az olyan infrastrukturális projektekre irányuló beruházásokat, 
amelyeket a szűk keresztmetszetek megszüntetése, a hiányzó összeköttetések áthidalása, a 
tiszta hidrogén fejlesztése és bevezetése, valamint a nagy sebességű vasúti közlekedés és a 
belvízi hajózás terén megvalósuló innováció érdekében hajtanak végre;

12. elismeri, hogy az európai belvizek hajózhatóságához jelentős fejlesztések szükségesek; 
kéri, hogy hozzanak létre a különböző finanszírozási eszközök, például az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz és a Kohéziós Alap keretében vagy az Európai Beruházási 
Bank részvételével külön finanszírozási forrásokat;13. felhív a Nemzetközi Tengerészeti 
Szervezet (IMO) „kiindulási stratégiájának” támogatására és egy olyan egyértelmű 
stratégia kialakítására, amely tartalmazza a kibocsátások csökkentésére vonatkozó 
referenciaértékeket az EU tengeri hajózási ágazata tekintetében; 

14. emlékeztet a Tiszta Égbolt 2 és a SESAR közös vállalkozás szerepére a zöld technológiák 
nettó felgyorsításának biztosításában, amelyek célja a biztonság javítása, valamint a CO2-
kibocsátásnak és az üvegházhatású gázok kibocsátásának, továbbá a repülőgépek által 
okozott zajszintnek a csökkentése; felhívja a Bizottságot, hogy dolgozza ki és támogassa 
az uniós légi és repüléstechnikai beruházások ütemtervét a fenntartható repülés irányába 
történő innováció, többek között az alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos kutatás 
ösztönzése érdekében, valamint a régebbi légi járművek lecserélését ösztönző lehetséges 
eszközöket is, a versenyképesség megőrzése és Európa vezető szerepének megőrzése 
érdekében;

15. kiemeli az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) és a Shift2Rail közös vállalkozás 
kulcsszerepét a közútról a vasútra történő, az európai zöld megállapodásban foglaltak 
szerinti tartós áttérés megvalósításában; hangsúlyozza, hogy a Shift2Rail vállalkozás 
kulcsszerepet játszik a műszaki akadályok leküzdésében és az interoperabilitás 
előmozdításában, célja ugyanis az, hogy végső soron olcsóbbá, hatékonyabbá és vonzóbbá 
tegye a vasúti közlekedést, hozzájárulva a balesetek számának és a CO2-kibocsátásnak a 
csökkentéséhez; hangsúlyozza az ERA-ba és a Shift2Railbe történő uniós beruházások 
növelésének fontosságát az egységes európai vasúti térség létrehozásának előmozdítása 
érdekében; 

16. úgy véli, hogy uniós forrásokra van szükség a gépjárműipar klímasemlegesség irányába 
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történő átalakításához; e tekintetben felszólít egy, a gépjárműipar kibocsátásainak 
csökkentésére vonatkozó, a K+F és a technológiai képességeken alapuló ütemterv 
kidolgozására, amely magában foglal egy, a járművek újrafeldolgozására irányuló 
különálló európai programot, a nulla kibocsátású járművek bevezetésének előmozdítására 
irányuló uniós finanszírozást, a fenntartható alternatív üzemanyagok előállításának 
növelését és az elektromos töltőállomások kiépítését, továbbá az innovatív és intelligens 
közúti biztonsági megoldásokba való beruházást az EU „zéró-elképzelés” elnevezésű 
stratégiai célkitűzésének elérése érdekében; úgy véli, hogy az infrastruktúrának az új 
mobilitási mintákhoz és járműtípusokhoz való igazítását szintén prioritásként kell kezelni, 
és e tekintetben kéri, hogy a közúti infrastruktúrára vonatkozó ütemtervet hangolják össze 
a gépjárműipar kibocsátáscsökkentési ütemtervével;

17. úgy véli, hogy a tömegközlekedés központi szerepet játszik a fenntartható városi mobilitás 
megvalósításában; hangsúlyozza, hogy növelni kell a tömegközlekedési hálózatok és 
flották helyi és regionális szintű támogatását, mivel ez hatékony eszköz az alacsony 
kibocsátású mobilitás felé történő átálláshoz, ugyanakkor elősegíti a modális váltást, 
különösen a nagyvárosi központokban, valamint a vidéki területek összeköttetését a 
területi kohézió előmozdítása érdekében; elengedhetetlennek tartja a városi közlekedés 
finanszírozásának a fenntartható városi mobilitási tervekkel (SUMPS) való szorosabb 
összekapcsolását a városi mobilitás átalakulásának ösztönzése szempontjából; felhívja a 
Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal a fenntartható városi mobilitási tervek 
és politikák kidolgozása terén, ideértve a hatékony tömegközlekedési rendszerek és az 
aktív mobilitási megoldások, például a gyaloglás és kerékpározás támogatását, továbbá az 
akadálymentesség és a multimodalitás előmozdítását a különböző közlekedési módok 
között;18. rámutat a Covid19-világjárvány gazdasági következményeire a közlekedési 
ágazatot, különösen a közösségi személyszállítást illetően; felhívja a tagállamokat, hogy a 
közlekedési ágazatot vonják be prioritásként a nemzeti helyreállítási terveikbe annak 
biztosítása érdekében, hogy átfogó hozzáférést biztosítsanak számára az európai 
helyreállítási tervben meghatározott különféle kezdeményezésekből elkülönített 
forrásokhoz; kéri továbbá a Bizottságot, hogy működjön együtt a tagállamokkal a 
közösségi személyszállítási módok finanszírozási megoldásainak biztosítása érdekében, és 
térképezze fel az ágazat fenntartható és ellenállóképes helyreállítását célzó intelligens 
beruházási kezdeményezéseket;

19. úgy véli, hogy az európai helyreállítási tervnek támogatnia kell az idegenforgalmi ágazat 
helyreállításának és fenntartható átalakításának finanszírozását; felhívja a tagállamokat, 
hogy nemzeti helyreállítási terveikbe prioritásként foglalják bele az idegenforgalmi és 
utazási ágazatot, különös tekintettel a kkv-kra; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki „a 
fenntartható és ellenálló idegenforgalomra vonatkozó uniós ütemtervet” az innovatív és 
digitalizációs intézkedésekbe történő beruházás ösztönzése érdekében, ideértve például a 
körforgásos gazdaságra vonatkozó kezdeményezéseket az idegenforgalmi ágazatban; 
kitart amellett, hogy létre kell hozni egy uniós idegenforgalmi politikát, valamint létre kell 
hozni és be kell vezetni egy külön költségvetési előirányzatot a fenntartható turizmusra 
vonatkozóan, amint az a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről szóló parlamenti 
álláspontban is egyértelműen szerepel;20. kiemeli, hogy a zöld megállapodást 
méltányos, befogadó és megkülönböztetéstől mentes átmenet kell, hogy kísérje annak 
biztosítása érdekében, hogy a közlekedési ágazat vállalkozásai, a kkv-k és a munkaerő 
alkalmazkodhassanak, valamint hogy támogassa a leginkább érintett régiókat (többek 
között a legkülső régiókat) és közösségeket, annak érdekében, hogy megőrizzük a területi 
és társadalmi kohéziót és biztosítsuk, hogy senki és egyetlen régió se maradjon le; felhívja 
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a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a közlekedési és idegenforgalmi ágazat 
átalakításával járó munkahely-megszűnéseket azáltal, hogy fontolóra veszi a fenntartható 
és társadalmi befogadással kapcsolatos beruházások támogatását, például a munkavállalók 
képzésének és átképzésének előmozdítását az InvestEU program új európai stratégiai 
beruházási szakpolitikai kerete révén. 
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