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JAVASLATOK

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

1. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikai beruházásoknak a három meglévő kategóriába 
– a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti régiók és a fejlettebb régiók – tartozó összes 
régióra kell irányulniuk, és hogy a klímasemlegességet célzó környezetvédelmi 
stratégiákat a fent említett három kategóriával és az európai zöld megállapodással 
összhangban hozzá kell igazítani és be kell építeni a megfelelő célkitűzésekbe, különös 
tekintettel a nagy szén-dioxid-kibocsátású gazdasági ágazatokkal rendelkező régiókra 
vonatkozó, a méltányos átállást célzó enyhítő intézkedésekre; megállapítja, hogy 
különös figyelmet kell fordítani a kohézióval kapcsolatos szükségletekre és kihívásokra, 
melyekkel a peremterületek, a vidéki és legkülső régiók, valamint a szigetek, ritkán 
lakott területek és más földrajzilag hátrányos helyzetű területek szembesülnek;

2. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika keretében az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap volt a fő finanszírozási forrás a közlekedési 
intervencióhoz, és a 2014–2020-as finanszírozási időszakban erre több mint 70 milliárd 
eurót különítettek el, továbbá hogy a kohéziós politika irányítása az EU és a tagállamok 
között megosztott, ami decentralizáltabbá teszi ezt a folyamatot;

3. megjegyzi, hogy a kohéziós keretből – a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbe (CEF) történő átcsoportosítás – támogatott közlekedési 
projektek, a következő, 2021–2027-es többéves pénzügyi keret során az éghajlatra 
gyakorolt hatást elemző vizsgálaton esnek át, és a CEF teljes pénzügyi keretének 60%-
ával kell hozzájárulniuk az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések 
megvalósulásához;

4. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikai alapoknak mindenekelőtt a különböző régiók 
szükségleteit kell kielégíteniük, és támogatniuk kell a közös uniós szakpolitikai 
célkitűzéseket, és ezért a kohéziós alapokat olyan projektekre kell felhasználni, amelyek 
hozzájárulnak a társadalmi-gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és 
ezáltal javítják a polgárok és közösségek jólétét, javítják életszínvonalukat és ösztönzik 
a helyi gazdaságokat, mivel ezen alapok elsődleges célja a kohézió, a kutatás és 
innováció, a növekedés és a versenyképesség megerősítése, ezáltal előmozdítva a 
fenntartható mobilitást és a konnektivitást, így biztosítva a területi, társadalmi és 
gazdasági kohéziót az egész Unióban;

5. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika fontos szerepet játszik az uniós közlekedési 
ágazat előtt álló fő kihívások kezelésében, többek között egy jól működő egységes 
európai közlekedési térség kialakításában, az Európán belüli modern, multimodális és 
biztonságos közlekedési infrastruktúra-hálózatok kialakítása és az alacsony kibocsátású 
mobilitásra való átállás révén, többek között a hiányzó kis, határokon átnyúló vasúti 
összeköttetések megvalósításának támogatásával, hozzájárulva ezáltal a vidéki és határ 
menti régiók európai integrációjához; hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának 
különösen azokra a régiókra kell összpontosítania, ahol a különböző infrastruktúrák 
fejletlenek és nincs elegendő befektetés ezen a területen, különös tekintettel a gáz-
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infrastruktúrára, amely lehetővé teszi a régiók zökkenőmentes energetikai átállását és 
biztosítja a régiók energiabiztonságát; úgy véli, hogy a kohéziós politikának a 2020 
utáni időszakban is az európai fellépés egyik fő eszközének kell maradnia a tartós 
regionális egyenlőtlenségek csökkentésével küzdő legkülső régiók tekintetében; 
hangsúlyozza, hogy hatékonyan kell felhasználni a kohéziós alapokat a legkülső 
régiókban, és úgy véli, hogy az e régiókban végrehajtott európai beruházások gazdasági, 
társadalmi és környezeti előnyökkel járnak, nemcsak maguk a régiók, hanem az EU 
egésze számára is, és hogy fontos, hogy ezek a régiók továbbra is különleges uniós 
támogatásban részesüljenek; 

6. hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának hozzá kell járulnia a közlekedési és 
idegenforgalmi ágazat fenntartható helyreállításához, különösen a Covid19-világjárvány 
fényében; hangsúlyozza, hogy társadalmi szempontból kulcsfontosságú a közlekedés 
megfizethetősége, megbízhatósága, és hozzáférhetősége mindenki számára; 

7. hangsúlyozza, hogy az infrastruktúra – többek között az idegenforgalmi és a 
közlekedési infrastruktúra – éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességének 
növelése elősegíti az infrastruktúra ellenálló képességének növelését az éghajlatváltozás 
hatásaival szemben, javítja a levegőminőséget és csökkenti az üvegházhatásúgáz-
kibocsátást az infrastruktúra teljes élettartama alatt; megjegyzi, hogy a közlekedési 
infrastruktúra pozitívan befolyásolhatja a határokon átnyúló interakciókat, valamint a 
regionális, városi és helyi fejlődést, leginkább a legkülső régiók és szigetek esetében; 
emlékeztet arra, hogy a cél azoknak a területeknek a meghatározása, ahol az 
infrastruktúra fejlesztése nagyobb társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
előnyökkel járhat; úgy véli, hogy a régióknak minden szükséges eszközzel 
rendelkezniük kell a bevált gyakorlatok megosztásához; 

8. emlékeztet arra, hogy a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) politikája biztosítja 
a társadalmi-gazdasági és területi kohéziót, valamint a hozzáférhetőséget az EU-ban és 
annak régióiban, beleértve a távoli, a legkülső, az elszigetelt, a periférikus, a hegyvidéki 
és a ritkán lakott régiókat is, ezáltal ösztönözve a gazdasági növekedést és a 
munkahelyteremtést; hangsúlyozza, hogy a TEN-T teljes körű megvalósítása döntő 
fontosságú az európai zöld megállapodás célkitűzéseivel összhangban lévő, 
fenntarthatóbb közlekedési módok és intelligens mobilitás felé való elmozduláshoz, 
azaz a közúti közlekedésről a vasúti és belvízi közlekedésre való áttéréshez, valamint az 
alternatív üzemanyagok használatának növekedéséhez, és azok feltöltő- és töltő-
infrastruktúrájának kiépítéséhez; kéri, hogy a közlekedési módok közötti átállás 
megkönnyítése érdekében a kohéziós alapokból elsőbbséget élvezzenek a multimodális 
és digitális megoldásokat támogató intézkedések, valamint a vasúti és belvízi 
infrastruktúrák kikötőkhöz és más multimodális csomópontokhoz történő 
csatlakozásának kiépítését, korszerűsítését és befejezését célzó intézkedések; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikának erőteljesebb szerepet kell 
játszania az éghajlatváltozás jelenlegi és jövőbeli hatásaihoz való alkalmazkodásra 
összpontosító kockázatmegelőzési intézkedések támogatásában;

9. úgy véli, hogy a kohéziós politika a városainkban és régióikban a fenntarthatóbb 
mobilitásra való átállást célzó regionális környezetvédelmi stratégiák végrehajtásának 
legfőbb szövetségese; úgy véli, hogy a teljes körű támogathatóság és a kapcsolódó uniós 
alapokhoz való elsőbbségi hozzáférés érdekében a városi és a városközi mobilitás 
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területére vonatkozó stratégiáknak különösen a vasúti és a kerékpáros infrastruktúrát 
kell támogatniuk, beleértve a multimodalitás elősegítését is;

10. emlékeztet a régiók között a közlekedéshez, nevezetesen a vasúti közlekedéshez való 
hozzáférés terén fennálló egyenlőtlenségekre; ezért kéri az elszigetelt vagy elhagyatott 
területek elszigeteltségének csökkentésére irányuló stratégia kialakítását;

11. megjegyzi azonban, hogy a jobb közlekedési rendszerekhez kedvezőtlen externáliák is 
kapcsolódnak, például közúti balesetek, károsanyag-kibocsátás, éghajlatváltozás és más 
környezeti és társadalmi hatások, amelyek jelentősek lehetnek;

12. ismételten hangsúlyozza, hogy a TEN-T politika felülvizsgálatának továbbra is különös 
figyelmet kell fordítania a határokon átnyúló kapcsolatok és a hiányzó összeköttetések 
létrehozására, ami elősegíti a társadalmi-gazdasági és területi kohéziót az EU egész 
területén; hangsúlyozza, hogy a TEN-T politika felülvizsgálatának megoldást kell 
találnia a szűk keresztmetszetek felszámolására is, különösen a városi csomópontokban, 
és javítania kell a multimodalitást és a szállítás utolsó szakaszát érintő infrastruktúrát, 
ami jelentősen csökkenti a forgalmi torlódásokat, és javítja a közlekedési útvonalak 
hatékonyságát és fenntarthatóságát;

13. úgy véli, hogy a vasúti személyszállítást vonzóbbá és versenyképesebbé kell tenni a 
felhasználók számára; felhívja ezért a Bizottságot, hogy mozdítsa elő egy egységes és 
átlátható jegyfoglalási rendszer kialakítását; ösztönzi az éjszakai vonatok európai 
hálózatának újbóli bevezetését;

14. ösztönzi a zöld infrastrukturális és a fenntartható és intelligens mobilitási megoldások 
megvalósítását, és megjegyzi, hogy ezek nem csak a városi környezetben fontosak, ahol 
az EU lakosságának mintegy 70%-a él, hanem másutt is; e tekintetben üdvözli, hogy 
számos városban egyre inkább törekednek arra, hogy jelentősen csökkentsék a forgalom 
torlódását, és a gyalogosok és a kerékpárosok számára kedvező módon javítsák a 
közutak kialakítását; hangsúlyozza, hogy a városokban a zöld infrastruktúra olyan 
elemei, mint például a zöld falak és tetők, a városi fás és füves területek, valamint a 
kertek és a telkek egészségügyi előnyökkel bírnak és közvetlen hatással vannak 
jóllétünkre, például a tiszta levegő, a jobb vízminőség és a hangszigetelés révén; 
hangsúlyozza, hogy a vidéki területekre irányuló beruházások ugyanilyen fontosak az 
éghajlatra gyakorolt hatás csökkentéséhez és a regionális hozzáférhetőség 
biztosításához, és nem szabad figyelmen kívül hagyni őket, különösen figyelembe véve, 
hogy egyes területeken rendkívül rossz a levegőminőség; hangsúlyozza továbbá, hogy a 
zöld infrastruktúra lehetőséget teremt a városi és vidéki területek összekapcsolására is, 
és vonzó élet- és munkakörülményeket biztosít; úgy véli továbbá, hogy a városok 
földterületeinek zöld infrastruktúra célú újrahasznosítása költséghatékony és 
gazdaságilag életképes módja lehet annak, hogy fenntarthatóbbá, ellenállóbbá, 
környezetbarátabbá és egészségesebbé tegyék őket;

15. emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat üvegházhatásúgáz-kibocsátása az EU 
globális kibocsátásának 27%-át teszi ki, és hogy a közlekedési ágazatnak hozzá kell 
járulnia a klímasemlegesség 2050-ig történő eléréséhez; hangsúlyozza, hogy az európai 
zöld megállapodás törekvéseivel összhangban az innováció és a digitalizáció 
kulcsszerepet játszik a közlekedési ágazat szén-dioxid-mentesítésében; hangsúlyozza, 
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hogy meg kell erősíteni az alacsony és nulla kibocsátású mobilitási megoldásokkal 
kapcsolatos kutatás és innováció kohéziós alapokból történő pénzügyi támogatását, 
különös tekintettel a fejlett technológiákra és az intelligens mobilitásra valamennyi 
közlekedési módban, ideértve az alternatív üzemanyagokat, a hidrogénen alapuló 
mobilitást, valamint a fenntartható infrastrukturális projekteket is; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy a hatékonyság javítása érdekében támogassa az európai 
városok lakásfelújítási és energiahatékonyság-fejlesztési programjait, figyelembe véve, 
hogy a városokban az energia harmada és fele közötti részét fordítják fűtésre; 
hangsúlyozza, hogy tekintettel a városokban lévő régi lakó- és egyéb épületek 
mennyiségére, a felújítási ütemeknek a jelenlegi szint három-ötszörösére kell 
emelkedniük, hogy közelebb kerüljünk a Párizsi Megállapodás szerinti 1,5 C-os 
forgatókönyvhöz;

17. hangsúlyozza, hogy a turisztikai ágazatnak fontos szerepe van a zöldebb és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásban; kéri, hogy ezt az ágazatot szervesen 
építsék be a regionális éghajlati stratégiákba és tervezésbe; hangsúlyozza, hogy ebben 
az összefüggésben a vidéki turizmus hozzájárulhat a kevésbé fejlett régiók fejlődéséhez; 
emlékeztet az idegenforgalmi ágazat támogatásának fontosságára, különösen olyan 
beruházások révén, amelyek hozzájárulnak az ágazat és értékláncainak fellendüléséhez, 
hosszú távú versenyképességéhez, digitalizációjához és fenntarthatóságához; 
szorgalmazza, hogy a turizmusra különítsenek el célzott költségvetést annak érdekében, 
hogy szilárdabb alapot és jobb lehetőségeket biztosítsanak a kis- és középvállalkozások 
(kkv-k) számára ebben az ágazatban;

18. tudomásul veszi az Európai Számvevőszék „Fenntartható városi mobilitás az EU-ban” 
című, 06/2020. sz. különjelentésének1 következtetéseit, amelyek szerint az uniós 
városok nem mozdultak el kellő mértékben a fenntarthatóbb és környezetbarátabb 
közlekedési módok felé, és hogy a fenntartható mobilitásra szánt uniós forrásokat még 
nem használják fel hatékonyan célkitűzéseik teljesítése érdekében; kiemeli a 
fenntarthatóbb és intelligensebb mobilitás elérésére törekvő régiók és települések 
beruházási igényeit; hangsúlyozza e tekintetben az uniós programok, például az ERFA, 
a Kohéziós Alap, a LIFE program, a Horizont és a Méltányos Átállást Támogató Alap 
által biztosított finanszírozási lehetőségek szerepét a klímasemlegességre való olyan, 
méltányos, inkluzív és társadalmilag elfogadható átállás megvalósításához, amelynek 
során senkit sem hagynak hátra; hangsúlyozza, hogy szükség van a közlekedési ágazat 
munkavállalóinak és álláskeresőinek továbbképzésének és átképzésének támogatására, 
különös tekintettel a sokféleség és a nemek közötti kiegyenlített arány biztosítására;

19. hangsúlyozza, hogy a helyi és regionális önkormányzatok fontos szerepet töltenek be az 
éghajlatváltozás mérséklésében és az ahhoz való alkalmazkodásban a regionális 
integrációs stratégiák révén a projektfolyamat valamennyi szakaszában, amelyek a 
fenntartható és inkluzív fejlődést célozzák; hangsúlyozza, hogy a közlekedési 
infrastrukturális projektek hatékonyabb, fenntarthatóbb és megfelelőbb végrehajtása 
érdekében konzultálni kell a civil társadalmi szervezetekkel és más érdekelt felekkel, 
többek között a regionális és helyi hatóságokkal; ösztönzi a helyi és regionális 
önkormányzatok számára a közvetlenebb uniós finanszírozás biztosítását a hatékonyság 

1 https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=53246 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=53246
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javítása, a következetesség biztosítása és az adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében; emlékeztet arra, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökkel kapcsolatos 
átláthatóság és proaktív kommunikáció szintén kulcsfontosságú a hatékony felhasználás 
biztosításához;

20. hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztés kulcsfontosságú a területi és társadalmi-gazdasági 
kohézió szempontjából; kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy olyan vidékfejlesztési 
menetrendet, amely holisztikus megközelítést alkalmaz annak érdekében, hogy a vidéki 
közösségek képesek legyenek többek között kezelni a klímasemlegességre való átállást, 
beleértve a fenntarthatóbb és intelligensebb közlekedési módokra való átállást, és 
azonosítsa azokat a területeket, ahol az infrastrukturális fejlesztések nagyobb 
előnyökkel járhatnak, különösen a vidéki területek digitális és konnektivitási 
infrastruktúrája révén, támogatva az idegenforgalmat, a foglalkoztatáshoz és a 
távmunkához való hozzáférést, valamint a multimodalitás javítását a 
tömegközlekedéssel nem rendelkező területeken; e tekintetben úgy véli, hogy a 
hatékony és megfizethető tömegközlekedés központi szerepet játszik a fenntartható 
városi és vidéki mobilitás elérésében; felhívja ezért a Bizottságot, hogy az intelligens és 
fenntartható mobilitásra vonatkozó javaslatba foglalja bele a ritkán lakott területeken 
kialakítandó minőségi közlekedési infrastruktúrát és szolgáltatásokat;

21. felhívja a figyelmet arra, hogy a kohéziós politika irányítása megoszlik az EU és 
tagállamai között; hangsúlyozza, hogy a közlekedési beruházásokban a környezeti 
szempontok érvényesítésének biztosítására van szükség, ami a programozásnak és a 
projekt végrehajtási szakaszának összehangolása révén valósítható meg; felhívja a 
tagállamokat annak biztosítására, hogy az irányító hatóságok támogassák és 
ösztönözzék a környezeti szempontoknak a projektekbe való beépítését a programozási 
szakaszon túl is, például iránymutatások kiadásával vagy a pályázóknak szóló 
tájékoztató tevékenységek szervezésével; úgy véli továbbá, hogy a kohéziós politikai 
finanszírozásnak meg kell erősítenie a közlekedési ágazatnak az energia- és a digitális 
ágazatokba történő integrációját, a lehetséges szinergiák kiaknázása és maximalizálása 
érdekében;

22. üdvözli az egységes szabálykönyvet, amely jelenleg a tagállamokkal partnerségben 
működtetett („megosztott irányítás”) uniós forrásokra terjed ki; üdvözli továbbá a jó 
eredményeket felmutató programok egyszerűbb ellenőrzésére irányuló bizottsági 
javaslatot, amely nagyobb mértékben támaszkodik a nemzeti rendszerekre és az 
„egységes ellenőrzés” elvének kiterjesztésére a dupla ellenőrzések elkerülése 
érdekében; üdvözli a projektek új keretrendszerét, amely a programhatóságok és a 
Bizottság közötti szakpolitikai párbeszéd formájában éves teljesítményértékelést vezet 
be.
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