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Tisztelt Elnök Úr!

A fent említett eljárás keretében a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság azt a feladatot 
kapta, hogy nyilvánítson véleményt az Ön bizottsága számára. 2020. március 23-i ülésükön a 
TRAN koordinátorai úgy határoztak, hogy a bizottság levél formájában nyilvánít véleményt.

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

Tisztelettel:

((aláírás)) Karima Delli
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JAVASLATOK

1. olyan ambiciózus költségvetést szorgalmaz az Unió közlekedési ágazata számára, 
amely figyelembe veszi a felmerülő új kihívásokat, lehetőségeket és az aktuális 
szakpolitikai prioritásokat az EU közlekedéspolitikája terén;

2. hangsúlyozza, hogy az uniós közlekedéspolitika alapvető fontosságú Európa 
gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődése és fenntarthatósága, valamint az EU 
valamennyi régiója területi elérhetőségének és összeköttetésének biztosítása 
szempontjából; ezért határozottan kéri, hogy az uniós közlekedéspolitika kapjon 
megfelelő és elégséges finanszírozást a fenntartható közlekedési módok fejlesztése, 
valamint a növekedés, a munkahelyteremtés és a versenyképesség biztosítása 
érdekében Európában, többek között a legkülső, szigeti, illetve hátrányos helyzetű 
földrajzi területeken; hangsúlyozza további beruházások fontosságát a kutatás és az 
innováció, valamint a társadalmi és a területi kohézió terén a környezeti kihívások 
kezelése, valamint a határokon átnyúló és a régiók közötti összeköttetések növelése 
és megszilárdítása érdekében;

3. hangsúlyozza, hogy a 2021. évi költségvetésnek tükröznie kell a Parlament által a 
többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i állásfoglalásban 
meghatározott prioritásokat, és biztosítania kell a szükséges finanszírozást mind a 
jelenlegi többéves pénzügyi keretben megkezdett, mind pedig a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi kereten alapuló új projektek számára; ezért ismételten 
hangsúlyozza egy vészhelyzeti terv kidolgozásának fontosságát a 
kedvezményezettek védelme és a projektek folyamatosságának biztosítása 
érdekében arra az esetre, ha a jelenlegi többéves pénzügyi keretet 2020 utánra is 
meghosszabbítanák;

4. úgy véli, hogy az uniós közlekedésfinanszírozást megfelelően hozzá kell igazítani a 
zöld megállapodás szabályozási követelményeihez, és garantálni kell a Párizsi 
Megállapodással való teljes összhangot; ezért hangsúlyozza, hogy a finanszírozás 
magas szintje, a Horizont 2020 közlekedési portfóliójához, az e célokat teljesítő 
programokhoz és közös vállalkozásokhoz rendelt pénzösszegek eredményközpontú 
és hatékony felhasználása rendkívüli fontosságú; kiemeli a dekarbonizáció, a 
digitalizáció és a méltányos átmenet terén megvalósuló projektek és programok 
fontosságát;

A közlekedés jelentősége a zöld megállapodás céljainak elérésében

5. megismétli, hogy a közlekedésnek hozzá kell járulnia a klímasemlegesség 2050-ig 
történő megvalósításához, ami hatalmas pénzügyi beruházásokat tesz szükségessé, 
és nem károsíthatja az európai ipar globális versenyképességét a világpiacon;

6. hangsúlyozza ezért, hogy a közlekedési projektek megfelelő finanszírozása fontos 
szerepet fog játszani a fenntartható, biztonságos, intelligens, átjárható és 
megfizethető mobilitásra való áttérés felgyorsításában az új technológiákon alapuló 
intézkedések, a multimodális közlekedés fellendítése, az automatizált és 
összekapcsolt multimodális mobilitás fejlesztése, valamint a fenntartható alternatív 



AL\1201699HU.docx 3/5 PE648.607v01-00

HU

üzemanyagok – valamint töltőpontok – előállításának és alkalmazásának fokozása 
révén;

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a zöld megállapodást igazságos, inkluzív és 
megkülönböztetésmentes átmenet kísérje annak biztosítása érdekében, hogy a 
közlekedési ágazat vállalkozásai, kkv-i, munkaerőpiaca alkalmazkodásának 
biztosítása, valamint a leginkább érintett régiók és közösségek támogatása 
érdekében; fontosnak tartja, hogy ezen alkalmazkodási folyamat megfelelő 
finanszírozásban részesüljön, ami magában foglalja többek között a fenntartható 
beruházásokat célzó ösztönzőket, valamint a képzést és az ágazat munkavállalóinak 
az új munkalehetőségekhez, igényekhez és készségekhez szükséges új szaktudással 
való ellátását;

8. hangsúlyozza, hogy a tömegközlekedés központi szerepet játszik a környezeti, 
éghajlati és gazdasági szempontból fenntartható társadalmak előmozdításában, 
valamint a társadalmi kirekesztés és az elszigetelt, alacsony népsűrűségű területek 
elnéptelenedésének negatív tendenciája elleni küzdelemben; ezzel összefüggésben 
nagyobb támogatást kér a közlekedési infrastruktúra, valamint a tömegközlekedés 
és a fenntartható mobilitás előmozdítása számára; a 2021. évi költségvetésnek 
támogatnia kell egy egységes multimodális jegykiadó rendszer bevezetésére 
irányuló cselekvési terv bevezetését; javasolja, hogy készítsenek tanulmányokat az 
ingyenes tömegközlekedési rendszerek hatásainak értékelésére olyan tényezők 
tekintetében, mint az utasok száma, az utazási idők, a közlekedési balesetek és 
sérülések száma vagy az éghajlatváltozásra gyakorolt hatás;

A kiemelt programok fellendítése

9. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy növeljék az uniós célok elérése 
szempontjából különösen fontos kiemelt programok költségvetését: 

– hangsúlyozza az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) döntő szerepét 
a közlekedés, az energetika és a digitális szolgáltatási infrastruktúra területeit 
egymással összekapcsoló nagy teljesítményű és fenntartható transzeurópai 
hálózat (TEN-T) kialakításának előmozdításában, valamint a zöld 
megállapodás céljainak elérésében; megismétli, hogy a TEN-T gyors 
befejezése jelentős mértékben hozzá fog járulni az EU társadalmi-gazdasági 
és területi kohéziójához, valamint az EU dekarbonizációs célkitűzéseinek 
előmozdításához; kéri ezért, hogy növeljék a CEF – Közlekedés 
költségvetését a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretben, és ennek megfelelően határozzanak annak 2021. évi szintjéről, 
maradéktalanul figyelembe véve a tagállamok infrastrukturális fejlettségében 
meglévő eltéréseket; emlékeztet arra, hogy a CEF kiadásainak rövid, közép- 
és hosszú távú tervezése során figyelembe kell venni az eredményorientált 
megközelítést, és törekedni kell az uniós hozzáadott érték előállítására; 
sajnálatát fejezi ki a munkálatok befejezése tekintetében számos tagállamban 
tapasztalható késések miatt, különösen ami a határokon átnyúló projekteket 
illeti; 

– kéri, hogy 2021-től kezdődően emeljék 120 milliárd EUR-ra (2018-as árakon) 
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a Horizont 2020 költségvetését és ennek megfelelően az „Intelligens városok 
és integrált közlekedés” komponensét;

A meglévő politikák fenntartása

10. emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika közlekedési infrastruktúrát célzó 
támogatásainak a gazdasági, a társadalmi és a területi kohézió Szerződésen alapuló 
európai uniós célját kell szolgálniuk; kiemeli, hogy az uniós közlekedéspolitika és 
a közlekedéspolitikai beruházások döntő szerepet játszanak az EU területi, 
társadalmi és gazdasági kohéziójának előmozdításában és megerősítésében; ezért 
kéri, hogy a kohéziós politika részeként tartsák fenn a TEN-T finanszírozását, a 
másodlagos, regionális és helyi összeköttetések fejlesztését és korszerűsítését 
támogató komponenst is beleértve;

Egyedi allokáció a fenntartható idegenforgalom számára

11. úgy véli, hogy az idegenforgalmi ágazat rendkívül szorosan kapcsolódik a 
közlekedési ágazathoz; határozottan megismétli arra irányuló felhívását, hogy 
hozzanak létre külön költségvetési sort a fenntartható idegenforgalom számára 
annak érdekében, hogy az jobban tükrözze a jelenlegi és jövőbeli igényeket az 
infrastruktúra és a biztonság, az idegenforgalom – mint a negyedik legnagyobb 
exportágazat – fontosságát az EU gazdaságában, valamint a versenyképesség, a 
foglalkoztatás és a szociális jólét fejlesztése terén betöltött szerepét;

Új kezdeményezések finanszírozása

12. támogatja az InvestEU Alap fenntartható infrastruktúrára szánt előirányzatainak 
(2018-as árakon) 14 milliárd EUR-ra való emelését a 2021–2027-es időszakra, a 
2021. évi költségvetésben megfelelő allokációval;

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

Ügynökségek és európai partnerségek

14. hangsúlyozza az ügynökségek és az európai partnerségek jelentőségét a közlekedési 
ágazat teljesítményének és biztonságosságának javításában, valamint a 
közlekedésből származó kibocsátások technológiai fejlődésen és szabályokon 
alapuló csökkentésének előmozdításában; úgy véli, hogy egy tengeri ágazatot érintő 
európai partnerség létrehozása döntő fontosságú a kutatás és innováció előmozdítása 
szempontjából e közlekedési mód tekintetében; rámutat annak fontosságára, hogy 
ezek az ügynökségek és közös vállalkozások megfelelő pénzügyi és emberi 
erőforrásokkal rendelkezzenek, és irányításuk hatékony legyen annak érdekében, 
hogy garantálják feladataik teljes körű elvégzését; felhívja a Bizottságot, hogy 
aktívabban kövesse nyomon az ügynökségek pénzügyi és adminisztratív irányítását, 
különösen az összeférhetetlenség tekintetében;

15. kiemeli különösen az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) és a Shift2Rail közös 
vállalkozás döntő szerepét a közútról a vasútra való tartós átállás megvalósításában; 
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hangsúlyozza, hogy a Shift2Rail vállalkozás kulcsszerepet játszik a műszaki 
akadályok leküzdésében és a kölcsönös átjárhatóság előmozdításában azon végső 
cél érdekében, hogy a vasúti közlekedés olcsóbbá, hatékonyabbá és vonzóbbá 
váljon, hozzájárulva a balesetek és a szén-dioxid-kibocsátás visszaszorításához;

16. kiemeli különösen a Tiszta Égbolt 2 és a SESAR közös vállalkozások, valamint az 
Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) szerepét az egy utasra eső 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében; hangsúlyozza, hogy a Tiszta Égbolt 2 
közös vállalkozás nagyon jó eredményeket ért el és alapvető szerepet játszik a légi 
járművek biztonságának javítását, valamint szén-dioxid-kibocsátásának, 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának és zajszintjének csökkentését célzó zöld 
technológiák gyors elterjedésének biztosításában; szorgalmazza az EASA 
fokozottabb bevonását a két vállalkozás által végzett kutatások nyomon követésébe, 
valamint a környezeti címkézési program gyors bevezetését, kihasználva az EASA 
hatásköreit a technológiák tanúsítása terén; hangsúlyozza, hogy sürgősen 
ösztönözni kell az összeköttetéseket, és növelni kell a hatékonyságot az európai 
légtér széttöredezettségének a biztonság növelésére, a késések csökkentésére és a 
légi közlekedés környezeti hatásának csökkentésére irányuló kezdeményezésekkel 
történő megszüntetése révén;

17. üdvözli, hogy az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) közvetlenül 
támogatja a tagállamoknak a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása terén tett 
erőfeszítéseit, valamint a tengeri szennyezés elleni küzdelemben és a kibocsátások 
nyomon követésében nyújtott segítségét; úgy véli, hogy további források 
segítségével az ügynökség fontos szerepet játszhat a tagállamok támogatásában a 
hajózással kapcsolatos környezeti kockázatok csökkentése és a tengeri ágazat 
fenntarthatóságának javítása terén.


