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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 módosításokat:

A. mivel a közlekedés területén csak a transzeurópai közlekedési hálózat számára mostantól 
2030-ig több mint 700 milliárd EUR beruházásra van szükség, és további beruházásokra 
van szükség az innovatív stratégiák, a töltési infrastruktúra és az alternatív üzemanyagok 
bevezetéséhez; 

1. elismeri a közlekedési ágazatban a fajlagos kibocsátások csökkentése érdekében hozott 
intézkedéseket, és hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a kibocsátásmentes mobilitási 
megoldásokkal kapcsolatos kutatás és innováció támogatását; 

2. hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) kulcsfontosságú 
eszköz a zöld megállapodás megvalósításához, mivel a közlekedés területén nyújtott 
finanszírozásának akár 80 %-át az éghajlat-politikai célkitűzések teljesítésére fordítja; 
kitart az erős Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz mellett, 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 
és a stabil célok; hangsúlyozza, hogy az eddig végrehajtott beruházásokat nem szabad a 
finanszírozási feltételek megváltoztatásával veszélyeztetni, és elvárja, hogy a Fenntartható 
Európa beruházási terv reális és időtálló támogatási keretet biztosítson a beruházások 
számára; 

4. hangsúlyozza, hogy a fenntartható közlekedési infrastruktúrába történő elegendő 
beruházás biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy valamennyi vonatkozó uniós alap 
(Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, európai strukturális és beruházási 
alapok stb.) és az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelezés igazodjon az ágazat 
sajátos igényeihez, és hogy a tagállamok kötelezzék el magukat a megfelelő finanszírozás 
mellett; 

5. úgy véli, hogy az EU és a tagállamok már számos eszközzel rendelkeznek annak 
biztosítására, hogy a közlekedési ágazat hozzájáruljon a dekarbonizációhoz; e tekintetben 
határozottan úgy véli, 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; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza az InvestEU közlekedési és turisztikai célú 
felhasználását.


