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JAVASLATOK

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

1. tudomásul veszi a Bizottság által a közlekedés területén javasolt költségvetési 
tervezetet; sajnálatát fejezi ki a Tanács által követelt, válogatás nélküli megszorítások 
miatt;

2. úgy véli, hogy megérett az idő az uniós közlekedésfinanszírozás mélyrehatóbb 
átalakítására, hogy 2050-re nulla nettó kibocsátású közlekedési ágazatot lehessen 
kialakítani, valamint garantálni lehessen a Párizsi Megállapodásnak való teljes körű 
megfelelést;

3. kitart amellett, hogy az Unió közlekedési politikája alapvető fontosságú a gazdasági, 
társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjából, így a projektek mennyisége 
vagy mérete helyett a minőségüknek és fenntarthatóságuknak kellene elsőbbséget adni;

4. ismételten hangsúlyozza, hogy az InvestEU program létrehozásáról szóló rendeletre 
vonatkozó ideiglenes megállapodás1 tartalmaz egy – a közlekedéssel kapcsolatos összes 
finanszírozásra alkalmazandó – általános rendelkezést, amely biztosítja, hogy „az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések elérésével összeegyeztethetetlen projektek 
ne legyenek jogosultak támogatásra”, valamint hogy valamennyi projektet „meg kell 
vizsgálni annak meghatározása érdekében, hogy van-e környezeti, éghajlati vagy 
társadalmi hatásuk, és amennyiben van, éghajlati, környezeti és társadalmi 
fenntarthatósági ellenőrzésnek kell alávetni őket”;

5. hangsúlyozza, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) és az InvestEU 
végrehajtásában betöltött kulcsfontosságú szerepe mellett elengedhetetlen, hogy az 
Európai Beruházási Bank (EBB) közlekedéspolitikájának 2020-ban esedékes 
felülvizsgálata előkészítse a bank közlekedésfinanszírozásának mélyrehatóbb 
átalakítását; felszólítja az EBB-t, hogy közlekedéspolitikája felülvizsgálatának 
valamennyi lépéséről kellő időben tegyen jelentést a Parlamentnek;

6. úgy véli, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) közlekedésre vonatkozó 
kiadásai a nulla kibocsátású közlekedési módokra szánt finanszírozás arányának további 
növelésével javíthatók; üdvözli a felszámolt vagy használaton kívül helyezett határon 
átnyúló regionális vasúti összeköttetések rehabilitációjának társfinanszírozásával 
kapcsolatos bizottsági megközelítést, és arra ösztönzi a tagállamokat, a határrégiókat és 
a Bizottságot, hogy tegyék intenzívebbé ezeket az alulról szerveződő projekteket, 
amelyek hozzájárulnak a határok újranyitásához az Unióban, ahol ezek a határok még 
léteznek; felszólítja a Bizottságot, hogy a CEF költségvetési sorában jelentősen növelje 
a felszámolt vagy használaton kívül helyezett, hiányzó regionális vasúti összeköttetések 
visszaállítására elkülönített összeget; úgy véli, hogy fokozni kell a vasúti infrastruktúra 
további villamosítását, és az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 

1 Az Európai Parlament 2019. április 18-i jogalkotási állásfoglalása az InvestEU program létrehozásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 
2018/0229(COD)).
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gyorsabb kiépítésére van szükség; úgy véli, hogy a fenntartható és hatékony 
áruszállítási rendszer biztosítása érdekében a CEF költségvetésének figyelembe kellene 
vennie a vasúti teherszállítás zajkibocsátásának csökkentését célzó intézkedéseket is;

7. ösztönzi a Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kényelmes európai éjszakai vonatok 
újjáélesztését, ezek ugyanis a rövid távolságú légi járatok, illetve a nagy távolságú 
autóutak fenntartható alternatíváit jelentik;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy a EuroVelo hálózat társfinanszírozását kapcsolja össze az 
átfogó vasúthálózattal;

9. tekintettel arra, hogy a közlekedési balesetek okozta halálesetek és sérülések száma 
továbbra is rendkívül magas, valamint figyelembe véve a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló új irányelvet, amely szerint a tagállamok 
biztosítják, hogy „érvényesüljenek a veszélyeztetett úthasználók igényei”, ragaszkodik 
ahhoz, hogy a Bizottság és a tagállamok biztosítsanak nagyobb prioritást a különböző 
közlekedési eszközökön közlekedő utasok közlekedésbiztonsága finanszírozásának, 
valamint hogy összpontosítsanak a veszélyeztetett úthasználók, például gyalogosok, 
kerékpárosok és a mikromobilitás egyéb formáit igénybe vevők biztonságára; 

10. úgy véli, hogy a városi közlekedés finanszírozásának a fenntartható városi mobilitási 
tervekkel való erőteljesebb összekapcsolása elengedhetetlen a városi mobilitás 
átalakításának fellendítéséhez;

11. átláthatóbb finanszírozási környezetet és projektértékeléseket szorgalmaz, különös 
figyelmet fordítva a polgárok átlátható döntéshozatalban való részvételére és az 
egymilliárd eurót meghaladó teljes beruházási volumennel rendelkező nagy projektek 
alakulásának nyomon követésére;

12. emlékeztet arra, hogy az infrastrukturális állami beruházásokra különösen jellemző a 
korrupció; hangsúlyozza az átlátható és versenyalapú pályázati eljárások garantálásának 
fontosságát az Unió által finanszírozott, nagyszabású közlekedési infrastrukturális 
projektek esetén; ragaszkodik ahhoz, hogy e nagyszabású projektek esetében az 
ajánlatkérő szervek és az ajánlattevők kössenek olyan integritási megállapodásokat, 
amelyek értelmében harmadik felek nyomon követik a bevált gyakorlatokra és az 
átláthatóságra vonatkozó kötelezettségvállalásaik betartását;

13. úgy véli, hogy a közlekedési projektekre vonatkozó költség-haszon elemzések során a 
továbbiakban a rövid távú gazdasági elemzések helyett az összes rövid és hosszú távú 
külső költség átfogó ismeretére kell összpontosítani, az externáliákról és a költségek 
internalizálásáról a Bizottság által megrendelt közelmúltbeli tanulmány alapján, amely 
feltárta, hogy a közlekedés külső költségeinek teljes összege a becslések szerint évente 
közel 1000 milliárd eurót tesz ki2.

2 Tanulmány a fenntartható közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos díjakról és a közlekedési externáliák 
internalizálásáról (Study on Sustainable Transport Infrastructure Charging and Internalisation of Transport 
Externalities, https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable-transport/internalisation-transport-external-
costs_en).
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