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JAVASLATOK

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

 
A. mivel az uniós közlekedési ágazat alapvető fontosságú az Unió gazdasági, 

társadalmi és környezeti fejlődése és fenntarthatósága, valamint az Unió valamennyi 
régiója –  különösen a peremterületek, a vidéki térségek, a szigetek és a legkülső 
régiók – területi megközelíthetőségének és összekapcsolódásának biztosítása 
szempontjából;

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú lesz a klímasemlegesség 2050-ig történő 
megvalósításához, és a közlekedési ágazat e cél eléréséhez való jelentős 
hozzájárulása hatalmas ágazatspecifikus állami és magánszektorbeli pénzügyi 
beruházásokat tesz szükségessé uniós és nemzeti szinten a fenntartható, biztonságos, 
intelligens, interoperábilis és multimodális mobilitásra való átállás felgyorsítása 
érdekében;

C. mivel a közlekedés és az idegenforgalom a közelmúltbeli Covid19-válság által 
legsúlyosabban érintett ágazatok közé tartozik; mivel a válság közepette a 
közlekedés létfontosságúnak bizonyult az uniós lakosság szükséges árukkal, többek 
között orvosi és higiéniai felszerelésekkel való ellátásához; mivel a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat helyreállítása kulcsfontosságú az uniós belső piac megfelelő 
működéséhez, valamint az összekapcsoltsághoz és a versenyképességhez az 
Unióban, többek között a távoli és gyéren lakott területeken;

D. mivel becslések szerint 2020-ban a bruttó hozzáadott reálérték tekintetében a 
közlekedési ágazat szenvedi el az egyik legnagyobb veszteséget (kb. 20%), és egyes 
közlekedési módok kitettsége különösen nagy, például a légi közlekedésé, amely a 
becslések szerint 60%-os utasveszteséggel kell szembenéznie 2020 egészében; 
mivel a becslések szerint 2020-ban az idegenforgalmi ökoszisztéma szenvedi el a 
legnagyobb sajáttőke-veszteséget (kb. 171 milliárd euró, a teljes ökoszisztéma-
veszteség 26,4%-a), és a beruházási igények 22%-át teszi ki;

E. mivel alapvető fontosságú annak biztosítása, hogy az európai polgárok ne váljanak 
a Covid19-válság miatt megnövekedett szállítási költségek áldozatává;

1. némi aggodalommal állapítja meg, hogy a Next Generation EU eszközzel 
kapcsolatos kötelezettségvállalási előirányzat a 2021-es költségvetéshez rendelet 
címzett bevételként 211 milliárd EUR-t tesz ki; ez a rendes uniós költségvetési 
kötelezettségvállalási előirányzatok – amelyekre nem vonatkozik azonos szintű 
parlamenti ellenőrzés – 126%-ának felel meg; 

2. rendkívül sajnálatosnak tartja a Next Generation EU eszköz InvestEU programhoz 
való hozzájárulásának igen jelentős, 30,3 milliárd EUR-ról 5,6 milliárd EUR-ra 
történő, az Európai Tanács júliusi ülésén előirányozott csökkentését a következő 
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többéves pénzügyi keretben; következésképpen az InvestEU program 2021. évi éves 
költségvetésének e költségvetési sorban 551 millió euróval történő növelésére 
irányuló tanácsi javaslat meg sem közelíti a Next Generation EU eszközből az 
InvestEU programhoz korábban 2021-re várt 9,645 milliárd EUR összegű 
hozzájárulás drámai elvonását, így az egyértelműen elégtelen; ragaszkodik ahhoz, 
hogy az InvestEU programba építsék be az új stratégiai európai beruházási 
szakpolitikai keretet, amely kulcsfontosságú beruházási lehetőségeket tartalmaz a 
fenntartható és biztonságos közlekedési infrastruktúrák, mobilitási megoldások és 
berendezések, valamint az innovatív technológiák alkalmazása tekintetében, 
hozzájárulva a nagyobb gazdasági, területi és társadalmi kohézióhoz és 
maximalizálva az uniós finanszírozási támogatás hatását és hozzáadott értékét; 
megismétli, hogy az InvestEU programnak kulcsszerepet kell játszania az innovatív, 
digitális és fenntartható turizmust előmozdító műveletek támogatásában;

3. [02 03 01] ismételten hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
(CEF) döntő szerepet játszik a közlekedési, energetikai és digitális szolgáltatási 
infrastruktúrák területeit átfogó fenntartható, biztonságos, multimodális, 
interoperábilis és összekapcsolt nagy teljesítményű transzeurópai hálózat (TEN-T) 
kifejlesztésének előmozdításában, valamint a zöld megállapodás céljainak 
elérésében, előmozdítva az intelligens és fenntartható mobilitást, ezen belül a vasúti 
és belvízi árufuvarozás növelését; elfogadhatatlannak tartja a CEF költségvetésének 
energiaügyi és digitális ágára vonatkozó kötelezettségvállalások drasztikus 
csökkentését, valamint a CEF költségvetésének globális csökkentését az Európai 
Parlament eredeti javaslatához képest; 

különösen elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Tanács júliusi ülése nyomán 
a CEF közlekedési ágának 2021–2027 közötti időszakra szóló kötelezettségvállalási 
előirányzatai még a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
előirányzatainál is alacsonyabbak lesznek, és a Tanács álláspontja 227,3 millió EUR 
összegű csökkentést irányoz elő a 2021. évi költségvetési tervezethez képest, ami 
teljes mértékben elégtelen lenne az ágazat szükségleteihez képest; ezért kéri, hogy 
a CEF költségvetése legyen összhangban a többéves pénzügyi keretről szóló európai 
parlamenti állásponttal1; emlékeztet arra, hogy a CEF kiadásainak rövid, közép- és 
hosszú távú tervezése során eredményorientált megközelítést kell követni, és 
törekedni kell az uniós hozzáadott értékre, többek között az ágazatok – például a 
közlekedés, az energia, az idegenforgalom és a digitalizáció – közötti szinergiák 
révén;

4. [02 03 01] mélységesen sajnálja a tagállamok által 2020. július 21-én elfogadott 
tanácsi következtetéseket, amelyek a CEF általános keretéből 1 384 millió EUR-t 
előre elkülönítettek a kohéziós országok közötti jelentős, határokon átnyúló, még 
hiányzó vasúti összeköttetések befejezésére; emlékeztet arra, hogy a CEF-
finanszírozás az EU 27 tagállama projektjeinek versenyén alapul, és nem kizárólag 
a kohéziós országoknak szól, ezért nem lehet előre forrásokat hozzárendelni egy 
korlátozott számú tagállam konkrét projektjéhez; felhívja a Parlamentet, hogy 
erősítse meg álláspontját, amely szerint a CEF teljes összegét az EU 27 tagállama 
között kell elosztani;

1 A 2021–2027 közötti időszakra 2018-as árakon 17,746 milliárd EUR (átlagosan évi 2,542 milliárd EUR).
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5. [02 10 01] tudomásul veszi az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége 
(EASA) 2021. évi költségvetésének enyhe növekedését, de sajnálja, hogy a tanácsi 
álláspontban előirányzott összeg nem éri el a költségvetési tervezetre irányuló 
javaslatban előirányzott összeget; megismétli, hogy az EASA az „európai stratégiai 
beruházások” körébe tartozó ügynökség, amely 2018-ban jelentős új alapvető 
feladatokat kapott; emlékeztet az EASA erőteljes teljesítményére és erőforrás-
beruházására a zöld megállapodás (pl. az EASA ökocímkeprogramja) keretében, 
valamint a 2020-as higiéniai válságkezelésre, amelynek eredményeként az ECDC-
vel szoros együttműködésben elkészült a repülésbiztonsági egészségügyi protokoll 
annak érdekében, hogy az EU-n belül és világszerte helyreállítható legyen a légi 
közlekedés biztonságos működése; 

emlékeztet az EASA erőfeszítéseire, nevezetesen az uniós légi közlekedési ágazat 
zöld helyreállítására, ezen belül a légitársaságok flottájának a legmagasabb 
környezetvédelmi tanúsítási követelményeknek megfelelő légi járművekkel való 
megújítására irányuló tevékenységeire; emellett emlékeztet arra is, hogy a légi 
közlekedés és infrastruktúrái (pl. a repülőterek) fontos szerepet játszanak a más 
közlekedési eszközökkel, különösen a vasúttal való interoperabilitás biztosításában, 
valamint arra, hogy a légi közlekedés hozzáadott értéket képvisel a peremrégiókra, 
-területekre és szigetekre irányuló távolsági összeköttetések és szolgáltatások révén; 
ezért kéri az ügynökség 2021. évi költségvetésének 2020-hoz képest 16,45%-kal 
való növelését, továbbá hogy a következő többéves pénzügyi keretben erősítsék meg 
az ezt követő emeléseket az EASA megerősítésének lehetővé tétele érdekében, 
többek között az egységes európai égbolt kezdeményezés fokozatos előmozdítása 
céljából;

6. [02 10 02] megelégedéssel veszi tudomásul az Európai Tengerbiztonsági 
Ügynökség (EMSA) 2021. évi költségvetésének jelentős növekedését; kéri, hogy az 
EMSA megerősítése érdekében a következő többéves pénzügyi keretben erősítsék 
meg az ezt követő emeléseket;

7. [02 10 03] sajnálja a közútról a vasútra való tartós átállás megvalósítása és az 
egységes európai vasúti térség létrehozásának elmozdítása terén döntő szerepet 
játszó  Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 2021. évi költségvetésének 
csökkenését; megjegyzi, hogy különösen sajnálatossá teszi ezt a csökkenést, hogy 
2021 a vasút európai éve lesz; ezért kéri az ERA költségvetésének legalább a 2020-
as szinten tartását (27,44 millió EUR), és hogy a költségvetési tervezetben a 
következő évekre tervezett százalékos emeléseket alkalmazzák e határérték felett; 
üdvözli, hogy a Bizottság pályázati felhívást tett közzé a határokon átnyúló éjszakai 
vonatok újjáélesztésére irányuló kísérleti projektre; ösztönzi a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai vonatok újjáélesztését, ezek ugyanis a 
rövid távolságú légi járatok, illetve a nagy távolságú autóutak lehetséges és 
fenntartható alternatíváit jelentik;

8. [05 05 03] sajnálja a Kohéziós Alapból a CEF közlekedésre vonatkozó ágához 
nyújtott hozzájárulás jelentős csökkenését (18,9%-kal kevesebb 
kötelezettségvállalási előirányzat); kéri, hogy a hozzájárulást állítsák vissza a 2020. 
évi szintre annak érdekében, hogy az tükrözze az uniós közlekedéspolitika és 
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közlekedési beruházások döntő fontosságú szerepét az Unió területi, társadalmi és 
gazdasági kohéziójának előmozdításában és erősítésében; úgy véli, hogy az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap által finanszírozott 
közlekedési projekteknek kiemelten kell kezelniük a TEN-T törzs- és átfogó 
hálózatainak fejlesztését és megvalósítását;

9. [09 03 01] rávilágít a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében a közlekedési 
ágazat számára szükséges beruházások fontosságára az éghajlatsemlegességre való 
méltányos, inkluzív és társadalmilag elfogadható, mindenki számára előnyös 
átállás biztosítása érdekében; hangsúlyozza, hogy támogatni kell a munkavállalók 
és a munkakeresők továbbképzését és átképzését a közlekedési ágazatban, a kkv-
kba történő termelékeny és fenntartható beruházásokat, az intelligens és 
fenntartható mobilitásba, valamint a környezetbarát közlekedési infrastruktúrába 
történő beruházásokat; ugyanakkor mély sajnálatát fejezi ki a többéves pénzügyi 
keret és a Next Generation EU tekintetében javasolt – a Tanács által nemrégiben 
elfogadott – csökkentések miatt, amelyek hatással lehetnek a 2021. évi 
költségvetésre;

10. [13 04 01] rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság többéves pénzügyi 
keretre vonatkozó új javaslata a katonai mobilitásra vonatkozó 
kötelezettségvállalások 75%-os csökkentését irányozza elő a közlekedési pillér 
keretében, amelynek célja, hogy a TEN-T hálózatok egyes részeit a közlekedési 
infrastruktúra kettős felhasználásához igazítsák, mind a polgári, mind a katonai 
mobilitás javítása érdekében; ez a csökkentés lényegében pusztán szimbolikus 
fellépésekre korlátozza az Unió ezen új szakpolitikai célkitűzését; kéri, hogy állítsák 
vissza az eredeti szintet, és a 2021. évi kötelezettségvállalások szintjét ennek 
megfelelően határozzák meg;

11. [új] sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság nem hajlandó az Európai Parlament 
többszöri és rendszeres kérésének megfelelően európai szinten létrehozni egy, a 
fenntartható turizmusra vonatkozó egyedi allokációt és egyedi programot, ezen 
belül elkülöníteni egy 300 millió EUR összegű költségvetést; megismétli, hogy új 
költségvetési sor létrehozására van szükség egy olyan ágazat figyelembevétele 
érdekében, amely szorosan kapcsolódik a közlekedéshez, amelyet súlyosan érintett 
a Covid19-válság, és amely nagyon fontos az EU gazdasága, versenyképessége, 
foglalkoztatása és társadalmi fejlődése szempontjából;

12. ismételten hangsúlyozza egy egyszerűbb, hatékonyabb sajátforrás-rendszer 
fontosságát, amely képes jelentősen csökkenteni a GNI-alapú hozzájárulások 
arányát és garantálni az uniós kiadások megfelelő és eredményorientált 
finanszírozását;

13. megismétli, hogy az európai partnerségek fontos szerepet játszhatnak a közlekedési 
ágazat teljesítményének és biztonságosságának javításában, valamint a 
közlekedésből származó kibocsátások technológiai fejlődésen és szabályokon 
alapuló csökkentésének előmozdításában; rámutat arra, hogy az Európai 
horizonthoz hasonló uniós finanszírozási programok kulcsszerepet játszhatnak az 
uniós országokkal, a magánszektorral, az alapítványokkal és más érdekelt felekkel 
kialakított partnerségek előmozdításában; kéri, hogy az említett célkitűzésekhez 
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való hozzájárulás érdekében ezek a kezdeményezések – például a tengerhasznosítási 
ágazatra vonatkozó európai partnerség létrehozása – részesüljenek megfelelő 
finanszírozásban; mély sajnálatát fejezi ki ugyanakkor a többéves pénzügyi keretben 
és a Next Generation EU eszközben az Európai Horizont kutatási program 
tekintetében javasolt – a Tanács által nemrégiben elfogadott – csökkentések miatt, 
amelyek hatással lehetnek a 2021. évi költségvetésre;

14. emlékeztet arra, hogy az infrastrukturális közberuházások különösen ki vannak 
téve a korrupció veszélyének; hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú pályázati 
eljárások garantálásának fontosságát az Unió által finanszírozott, nagyszabású 
közlekedési infrastrukturális projektek esetén; 

15. kiemeli, hogy a közlekedés rossz minősége jelentős mértékben hozzájárul a 
beruházások alacsony szintjéhez, a regionális egyenlőtlenségekhez és a befogadás 
terén mutatkozó hiányosságokhoz, amelyek hátrányosan befolyásolják az üzleti 
környezetet, és veszélyeztetik a kohéziós erőfeszítéseket; ezért kitart amellett, hogy 
különösen azokon a területeken van szükség beruházásokra, ahol a közlekedési 
infrastruktúra gyenge lábakon áll; kiemeli, hogy az infrastruktúra alulfejlettsége 
gyakran a gyenge helyi intézményi kapacitásra vezethető vissza, ezért a beruházást 
jelentős uniós technikai segítségnyújtás és felügyelet mellett kell megvalósítani;

16. aggodalommal állapítja meg, hogy hiányoznak a források azon erőfeszítések 
fokozására, amelyek az átfogó hálózat befejezésére irányulnak, amely alapvető 
társadalmi-gazdasági értékkel rendelkezik, elsősorban a peremterületeken, ahol a 
mobilitás javítása az elnéptelenedés és a gazdasági hanyatlás elkerülésének egyik 
kulcsfontosságú tényezője;

17. hangsúlyozza, hogy a közlekedési és idegenforgalmi ágazat fellendítése és 
fejlesztése érdekében észszerűsíteni kell az elkülönített források felhasználását, 
valamint elő kell mozdítani a bürokrácia erőteljes csökkentését a még mindig nem 
teljes európai infrastruktúrahálózat megvalósításához szükséges idő és költségek 
csökkentése érdekében.



AD\1215388HU.docx 7/8 PE654.050v03-00

HU

INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI 
ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma 24.9.2020

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

35
3
11

A zárószavazáson jelen lévő tagok Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, 
Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Ciarán Cuffe, Jakop G. 
Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, 
Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, 
Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Elena Kountoura, 
Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît 
Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, 
Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr 
Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Clare Daly, Nicola Danti, Daniel Freund, Pär Holmgren, Anne-Sophie 
Pelletier, Jörgen Warborn



PE654.050v03-00 8/8 AD\1215388HU.docx

HU

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG
NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

35 +
ECR Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL Elena Kountoura

NI Dorien Rookmaker

PPE Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, 
Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Elissavet 
Vozemberg-Vrionidi, Jörgen Warborn, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Danti, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, 
Dominique Riquet

S&D Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław 
Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

3 -
ECR Peter Lundgren

GUE/NGL Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

11 0
ID Marco Campomenosi, Massimo Casanova, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI Mario Furore

VERTS/ALE Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Daniel Freund, Pär Holmgren

A jelek magyarázata:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodás


