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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 annak 
szempontjából, hogy az Unió valamennyi régiójában biztosított legyen a területi 
megközelíthetőség és a konnektivitás, különös tekintettel a peremterületekre, a 
vidéki, szigeti és legkülső régiókra és más hátrányos helyzetű térségekre;

B. mivel a közlekedés kulcsfontosságú lesz a klímasemlegesség 2050-ig történő 
eléréséhez; mivel a zöld megállapodással összhangban elegendő beruházásra van 
szükség a fenntartható és intelligens mobilitásra való áttérés felgyorsításához; 

C. mivel a turizmus a negyedik legnagyobb exportágazataként az EU gazdaságának 
alapvető jelentőségű ágazata, és fontos szerepet játszik versenyképességének, 
foglalkoztatottságának és társadalmi jólétének előmozdításában; 

D. mivel a közlekedési és az idegenforgalmi ágazatok a Covid19-válság által leginkább 
sújtott ágazatok közé tartoznak, és kulcsszerepet fognak játszani a belső piac és az 
uniós gazdaság helyreállításában; 

1. kiemeli, hogy a közlekedési projektek megfelelő finanszírozása fontos szerepet fog 
játszani az uniós helyreállítás fellendítésében, valamint a zöld és digitális átállás 
előrehaladásában; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rendelkezésre álló 
pénzügyi eszközöket – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt, a Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszközt, a Kohéziós Alapot, az InvestEU-t és az ERFA-t – 
világosan és egymást kiegészítve használják fel a helyreállításra gyakorolt hatásuk 
maximalizálása érdekében, biztosítva ugyanakkor az uniós közlekedési projektek 
megfelelő hosszú távú finanszírozását; 

2. [02 03 01] hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
kulcsfontosságú szerepet játszik egy olyan nagy teljesítményű transzeurópai hálózat 
(TEN-T) kialakításában és időben történő kiteljesítésében, amely fenntartható és a 
közlekedési, energetikai és digitális szolgáltatási infrastruktúra területén 
összekapcsolt; e tekintetben sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2022-re javasolt közlekedési költségvetése a 2021-es 
és az előző többéves pénzügyi keretben tapasztalt szintekhez képest csökken; 

3. hangsúlyozza a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a kapcsolódó nemzeti 
tervek szerepét a közlekedési és az idegenforgalmi ágazat gazdasági fellendülésének 
ösztönzésében; hangsúlyozza a végrehajtás megfelelő parlamenti ellenőrzésének 
szükségességét;

4. [05 03 03] üdvözli, hogy 2022-ben nő a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz számára a közlekedésre elkülönített összeg; 
megjegyzi azonban, hogy ez távolról sem ellensúlyozza a 2021-ben megfigyelt 
meredek csökkenést; 



PE693.844v01-00 4/4 PA\1233942HU.docx

HU

5. [02 02] megelégedéssel nyugtázza, hogy 2021-től jelentősen nő az InvestEU 
költségvetése, és 2022-ben lényeges megerősítést kap a NextGenerationEU-ból;

6. [13 04] megelégedéssel veszi tudomásul, hogy annak ellenére, hogy a többéves 
pénzügyi keretről szóló tárgyalások során drasztikusan csökkentette ambícióit, 
2022-ben kismértékben nő a katonai mobilitási költségvetés, amelynek célja, hogy 
a TEN-T hálózatok egyes részeit hozzáigazítsa a közlekedési infrastruktúra kettős 
használatához a polgári és katonai mobilitás javítása érdekében; 

7. megismétli a Parlament arra irányuló sürgős és ismételt kérését, hogy európai 
szinten hozzanak létre egy fenntartható turizmusra vonatkozó egyedi programot, és 
hozzanak létre egy külön költségvetési sort, amely egyaránt tükrözi az 
idegenforgalmi ágazatnak az uniós gazdaságban betöltött jelentőségét és a Covid19-
válságot követő szükségleteit; 

8. [02 10 02] [02 10 03] kéri, hogy az európai közlekedési ügynökségek finanszírozását 
hangolják össze feladataik szintjével és a közlekedési módok dekarbonizációjára 
való átállásban betöltött szerepükkel; üdvözli e tekintetben az Európai Tengerészeti 
Biztonsági Ügynökség (EMSA) és az Európai Unió Vasúti Ügynöksége (ERA) 
költségvetési hozzájárulásának növelését;

9. [02 10 01] tudomásul veszi az Európai Repülésbiztonsági Ügynökséghez (EASA) 
való teljes uniós hozzájárulás 2022-re javasolt kismértékű növelését; 

10. [01 02 02 51/52/53/54] üdvözli az Európai partnerség a tiszta légi közlekedésért, az 
Európa vasúti partnerség, az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási 
kutatási közös vállalkozás (SESAR 3) és az Európai partnerség a tiszta hidrogénért 
létrehozását;


