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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 
az alábbi javaslatokat:

– tekintettel az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelvre és az 
energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-
i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelvre1,

– tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. 
október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre2 és annak tervezett 
felülvizsgálatára,

– tekintettel a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és a 401/2009/EK 
rendelet, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet módosításáról szóló, 2021. június 30-i 
európai parlamenti és tanácsi (EU) 2021/1119 rendeletre (európai klímarendelet)3,

– tekintettel a Bizottságnak az európai zöld megállapodásról szóló 2019. december 11-i 
közleményére (COM(2019)0640), valamint a Parlament arról szóló 2020. január 15-i 
állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság „Európai épületkorszerűsítési program – épületeink 
környezetbarátabbá tétele, munkahelyteremtés, javuló életminőség” című, 2020. október 
14-i közleményére (COM(2020)0662),

– tekintettel a „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai közlekedés 
időálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i bizottsági közleményre 
(COM(2020)0789),

– tekintettel az „Előzetes elemzés 13 tagállam hosszú távú épületfelújítási stratégiájáról” 
című, 2021. március 25-i bizottsági szolgálati munkadokumentumra (SWD(2021)0069),

1. üdvözli, hogy a Bizottság elismeri az elektromos közlekedés fontosságát azáltal, hogy 
minimumkövetelményeket vezet be egy adott méretnél nagyobb parkolókra és egyéb 
minimális infrastrukturális követelményeket a kisebb épületekre vonatkozóan; 
hangsúlyozza, hogy tovább kell támogatni a töltőinfrastruktúra kiépülését;

2. hangsúlyozza, hogy az elektromos járművek lakó- és irodaépületekben történő feltöltése  
a nyilvánosan hozzáférhető töltőinfrastruktúrát kell, hogy kiegészítse;

3. kiemeli az inkluzív, összetartó és fenntartható mobilitás biztosításának fontosságát 
valamennyi európai polgár és régió számára; felhívja a tagállamokat, hogy a minimális 
számú töltőállomás kiépítésére vonatkozó követelményeik kidolgozásakor biztosítsák a 

1 HL L 156., 2018.6.19., 75. o.
2 HL L 307., 2014.10.28., 1. o.
3 HL L 243., 2021.7.9., 1. o.
4 HL C 270., 2021.7.7., 2. o.
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társadalmi-gazdasági és területi kohéziót; sürgeti a tagállamokat, hogy azonosítsák és 
orvosolják a töltőállomások gyors kiépítése előtti társadalmi, gazdasági, jogi, 
szabályozási és adminisztratív akadályokat;

4. hangsúlyozza, hogy az épületek felújítása alapvető szerepet játszik a dekarbonizációban, 
a megújuló energiaforrások integrálásában és a közlekedési ágazat digitalizálásában; 
üdvözli e tekintetben a Bizottság épületkorszerűsítési program keretében tett azon 
törekvését, hogy megkétszerezze az éves energetikai felújítások arányát;

5. üdvözli, hogy három tagállam (Ausztria, Svédország és Románia) ígéretes előrelépésről 
számolt be az épületekben és parkolókban található e-járművek töltőinfrastruktúrája 
terén; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy más tagállamokban nem történt 
előrelépés, és kéri az adatok időben történő és szélesebb körű hozzáférhetőségét.


