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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY 

az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Egy versenyképes 

és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé vezető utak” témáról 

(2011/2096(INI)) 

 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottságnak az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség 

megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 

felé” című fehér könyvére (COM (2011) 144), 

– tekintettel az „Európai közlekedéspolitika 2010-ig: elérkezett az idő a döntésre” című 

bizottsági fehér könyvről szóló, 2003. február 12-i állásfoglalására1,, 

– tekintettel a „Tartsuk mozgásban Európát! – Fenntartható mobilitás kontinensünk 

számára” című, 2007. július 12-i állásfoglalására2, 

– tekintettel a közlekedés fenntartható jövőjéről szóló, 2010. július 6-i állásfoglalására3, 

– tekintettel az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új 

kihívásokról szóló, 2010. október 21-i állásfoglalására4, 

– tekintettel „A légi közlekedés védelméről, különös tekintettel a biztonsági szkennerekre” 

című, 2011. július 6-i állásfoglalására5, 

– tekintettel a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról szóló, 2011. …-i 

állásfoglalására6,, 

– tekintettel a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai 

stratégiáról szóló, 2011. július 5-i állásfoglalására7, 

– tekintettel „A városi mobilitás cselekvési terve” című bizottsági közleményre 

(COM(2009) 490), 

– tekintettel az Európa 2020 stratégiára; 

– tekintettel a közlekedés terén elért közösségi vívmányokra, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 48. cikkére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére, valamint a 

                                                 
1 HL C 43.E., 2004.2.19., 250–259. o. 
2 HL C 175.E., 2008.7.10., 556–561. o. 
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0260. 
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0386. 
5 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0329. 
6 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0000 – Jelentés: A7-0264/2011 – Napirendre tűzve: szeptember 1. 
7 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0316. 

http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=de&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2009&DocNum=0279
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Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 

Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére (A7-

0000/2011), 

A. mivel az európai közlekedéspolitika több élethelyzetben is közvetlenül érinti az uniós 

polgárokat, és az egységes európai közlekedési térség hasznos számukra, 

B. mivel a közlekedési ágazat igen nagy jelentőséggel bír az Európai Uniónak, az EU 

régióinak és városainak fejlődése szempontjából, mivel a bruttó hazai termék kb. 5%-át 

állítja elő, mintegy 10 millió munkahelyet biztosít, és ezzel meghatározó tényező Európa 

mint ipari és gazdasági helyszín számára, 

C. mivel a közlekedés jelentős mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégiához, 

különösen a foglalkoztatás, a kutatás, az energiaügy, az innováció és a környezet 

tekintetében, miközben e stratégia keretében következetesebben kell erősíteni a 

biztonságot és a környezetvédelmet, 

D. mivel a legutóbbi fehér könyv bizonyos céljait nem teljesítették, és ezért ezeket az itt 

kitűzött célokat rendszeresen felül kell vizsgálni és ki kell értékelni, 

E. mivel a közlekedési módok nem versenyezhetnek egymással, hanem egy hatékony 

komodalitás mint a közlekedési módok közötti hatékony modális megosztás irányadó elve 

keretében kell kiegészíteniük egymást, 

F. mivel a közlekedési ágazatnak számos határhatása van, amelyek részben könnyen 

kiküszöbölhetők, és ezért összességében meg kell szüntetni őket, 

G. mivel a szállítási piacok megnyitásának a szolgáltatás, a képzés és a foglalkoztatás 

minőségét kell maga után vonnia, 

H. mivel az EU-nak valamennyi közlekedési módra vonatkozóan koherens normákat kell 

megállapítania, különösen a biztonság, a technológia, a környezetvédelem és a 

munkakörülmények terén, annak érdekében, hogy ezeket globális szinten is 

megkövetelhesse, 

1. üdvözli a 2011-es fehér könyvet, azonban megállapítja, hogy a 2001-es fehér könyv 

fontos céljait csak részben vagy egyáltalán nem érték el, és javasolja, hogy 

– a Bizottság a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról szóló 

jelentés alapján 2013-ig tegyen konkrét javaslatokat annak érdekében, hogy 2010-hez 

képest 50%-kal csökkentsék a közúti közlekedésben a halálos áldozatok és súlyos 

sérültek számát; 

– 2014-ig terjesszenek elő egy javaslatot, amely a párhuzamos terhek és a piac 

torzulásának elkerülése mellett előírja valamennyi közlekedéstípus külső költségeinek 

internalizálását, hogy erősítsék a mobilitásba, a biztonságba és a kutatásba való 

befektetéseket; 

2. támogatja a fehér könyvben 2050-ig megnevezett célokat, azonban úgy véli, hogy a 2020-
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ig tartó időszakot – az egyes tagállamok gazdasági helyzetének fényében – a finanszírozás 

és a közlekedés előtt az energiaügy és a környezet terén álló kihívások tekintetében 

pontosabban meg kell határozni, és ezért felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 

jogszabályokat a következő célok 2020-ig történő elérése érdekében, és mindegyik cél 

tekintetében a 2010-es értékeket vegye referenciaként alapul: 

– a közúti közlekedés CO2-kibocsátásának csökkentése 20%-kal, 

– a vasúti közlekedés zajterhelésének és energiafelhasználásának csökkentése 20%-kal, 

– a teljes európai légtérben a légi közlekedés CO2-kibocsátásának csökkentése 30%-kal, 

– a hajózás CO2- és szennyezőanyag-kibocsátásának egységes csökkentése 30%-kal, 

továbbá kéri, hogy ezeket a célokat tekintsék prioritásnak, és ezért évente vizsgálják felül 

őket; 

3. hangsúlyozza, hogy törekedni kell az európai közlekedési belső piac kiteljesítésére, ezt 

azonban nem szabad elválasztani a gazdasági, foglalkoztatási és szociális szempontoktól, 

és felszólítja a Bizottságot, hogy a többek között a légi, vasúti és közúti közlekedés terén a 

piac megnyitására irányuló javaslatai esetében ügyeljen arra, hogy ezek a javaslatok ne 

okozzanak se szociális dömpinget, se pedig magánmonopóliumokat; 

4. hangsúlyozza, hogy a személyszállítás és árufuvarozás terén a hatékony komodalitást – 

amelynek hatékonyságát a gazdaságosság, a környezetvédelem, a szociális feltételek és 

munkakörülmények, valamint a biztonsági szempontok alapján mérik, és amely az egyes 

országokban és régiókban a meglévő és létrehozandó infrastruktúrához igazodik – a 

jövőbeli közlekedéspolitika vezérgondolataként kell értelmezni, és e normák alapján meg 

kell határozni az országokban és régiókban megvalósítandó modális megosztást, ahelyett 

hogy ragaszkodnának a közúti árufuvarozásban javasolt 300 km-es határértékhez; 

5. hangsúlyozza, hogy a TEN-T koncepciójának megemelt finanszírozással korlátozott 

számú projektet kell előirányoznia, miközben 

– a tagállamok kötelezettséget vállalnak arra, hogy az európai közlekedési térségben 

ismert 25 szűk keresztmetszetet 2020-ig felszámolják, a határokon átnyúló 

projekteknek prioritást adnak, és 2015-ig jóváhagyott finanszírozási tervet terjesztenek 

elő, 

– a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy javaslatot tesz a tagállamok számára arra, 

hogy a regionális politikával koordinálva e projektek számára nyújtott közvetlen 

finanszírozását a teljes beruházás legalább 30%-ában írja elő, 

– a Bizottság kötelezettséget vállal arra, hogy támogatja az alternatív finanszírozási 

modelleket és eszközöket, többek között a projektkötvényeket, és a külső költségek 

internalizálására irányuló javaslatai során előírja az ebből származó bevételeknek a 

TEN-T projektek finanszírozására való fokozott felhasználását, 

– a prioritások meghatározását a regionális strukturális források felhasználási 

feltételeivel szoros összefüggésben kell szemlélni, és kötelezni kell a tagállamokat, 

hogy e projektek finanszírozását az EU többéves programjainak lejártán túl is 

biztosítják, 
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– a projektek prioritásait 2015 után csak akkor kell fenntartani, ha a tagállamok kötelező 

erejű határozatokat fogadtak el a projektek végrehajtásának garantálására; 

6. hangsúlyozza, hogy a személyszállítás és az árufuvarozás tekintetében valamennyi 

közlekedéstípusban uniós szinten ugyanazokat a biztonsági előírásokat kell alkalmazni, és 

kéri, hogy terjesszenek elő egy javaslatot a biztonsági előírások finanszírozására, ahol 

különösen a tengeri és légi közlekedésben előzetesen a nemzetközi koordinációt veszik 

alapul, és ennek során a meglévő szabályozásokat 2015-ig felülvizsgálják, illetve újakat 

mutatnak be; 

7. hangsúlyozza az alternatív, illetve megújuló energiaforrások jelentőségét a közlekedésben, 

és kiemeli, hogy az energiaszerkezeten és a már meglévő energiamegtakarítási 

lehetőségeken keresztül – amit megfelelő infrastruktúra támogat – elérhetők a 

meghatározott célok; 

8. kéri, hogy 2015-ig terjesszenek elő egy olyan javaslatot a városi mobilitásról, ahol a 

projektek támogatását a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a városi 

mobilitási tervek meglététől teszik függővé, amelyek hatékony személy- és áruszállítási 

logisztikai láncot irányoznak elő, hozzájárulnak a forgalom nagyságának és a környezeti 

terhelésnek (a lég- és zajszennyezésnek) a csökkenéséhez, betartják az európai 

közlekedéspolitikai normákat, valamint a környező városok és régiók vonatkozásában 

koherensek; 

9. hangsúlyozza, hogy a közlekedés igénybevevőinek magatartása döntő jelentőségű, és kéri, 

hogy ösztönözzék a fenntartható közlekedési eszközök választását, aminek keretében 

2013-ig javaslatokat kell előterjeszteni a városi gyalogos és kerékpáros infrastruktúra 

kiépítésére, a túlnyomórészt alternatív energiával működő tömegközlekedési eszközöket 

használók számának megkétszerezésére, valamint a multimodális utazásra szóló 

elektronikus jegyek bevezetésére, az árképzést pedig ösztönzőnek kell tekinteni; 

10. meggyőződése, hogy az utasjogok alapszabályait minden közlekedéstípusnál egy utasjogi 

chartában kell rögzíteni, és ezért elvárja, hogy 2013 végéig a közlekedési módok sajátos 

jellemzőinek és az addig szerzett tapasztalatok figyelembevételével terjesszenek elő 

megfelelő javaslatot; 

11. kéri, hogy kifejezetten a mobilitásra vonatkozóan alakítsanak ki és pénzügyileg 

támogassanak kutatási és fejlesztési programot azzal a céllal, hogy 

– az egyes közlekedéstípusoknál megőrizzék az EU mint termelési és kutatási hely 

szerepét, 

– valamennyi közlekedéstípus tekintetében intelligens, interoperábilis és összekapcsolt 

rendszereket hozzanak létre a forgalomirányításban, ezen keresztül támogassák a 

SESAR, Galileo, ERTMS, RIS, SafeSeaNet, LRIT és ITS kezdeményezéseket, és e 

célból megfelelő forrásokat irányozzanak elő; 

12. úgy véli, hogy valamennyi közlekedéstípus esetében le kell bontani a bürokratikus 

akadályokat, és ezért kéri többek között a közúti árufuvarozásban a szállítási 

dokumentumok fokozott harmonizálását, továbbá hogy 2013-ig tegyenek javaslatot a 
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fuvarozási dokumentumok egységesítésére; 

13. hangsúlyozza az ellenőrző műszerek, például a sebességmérő radarok és fedélzeti 

egységek, valamit a kommunikációs rendszerek, illetve eszközök fejlesztésének és 

szabványosításának szükségességét, és kéri, hogy 2013-ig tegyenek javaslatot e műszerek 

kölcsönös elismerésére és interoperabilitására; 

14. hangsúlyozza, hogy a szállítójárművek egységrakományainak és méreteinek közvetlen 

fejlesztése és szabványosítása a multimodális közlekedés optimalizálásához vezet; 

15. a közúti közlekedés tekintetében kéri, hogy 

– 2014-ig újra vizsgálják felül a személyszállítás és árufuvarozás terén a vezetési és 

pihenőidőre vonatkozó jogszabályokat, valamint azok végrehajtását, 

– a transzeurópai közúti hálózatban a tehergépjármű-parkolók területét minden 

tagállamban a 2010-es értékhez képest 40%-kal növeljék, 

– a Bizottság támogassa a tagállamok azon kezdeményezéseit, amelyek 

adókedvezményeken keresztül ösztönzik egy biztonságos és környezetbarát járműpark 

létrehozását, 

– erősítsék meg a közlekedésben foglalkoztatott személyek képzését és továbbképzését, 

valamint a szakma gyakorlásának megkezdését annak érdekében, hogy kiegyenlítsék a 

munkakörülményeket és a béreket; 

16. a vízi közlekedés tekintetében kéri, hogy 

– tegyenek javaslatot az úgynevezett „kék övezetre”, 

– továbbra is támogassák a NAIADES programot, és annak lejártát követően 2013-ban 

vonjanak mérleget az elért sikerekről és adott esetben fontolják meg a program 

fenntartását, 

– tegyenek javaslatot a belvízi hajózás, a belvízi kikötők és a vasúti közlekedés közötti 

multimodális kapcsolódási pontok (platformok) számának a 2010-es értékhez képest 

történő 20 százalékos növelésére 2020-ig, valamint megfelelő pénzügyi támogatásra, 

– a TEN-T-források legalább 10 %-át belvízi hajózási projektekre használják fel, 

– a tengeri közlekedés nemzetközi jellege alapján a hajózási képzést 2012-ig hozzák 

összhangba a nemzetközi normákkal, és 2013 végéig tegyenek javaslatot a kikötői 

munkavállalók képzésére vonatkozó keretfeltételek kölcsönös elismerésére, 

– a Bizottság 2014-ig terjesszen elő javaslatot a kikötői szolgáltatások szabályozására; 

17. a légi közlekedés tekintetében kéri, hogy 

– 2015-ig nyújtsanak be javaslatot a funkcionális légtérblokkok további csökkentésén 

keresztül az egységes európai légtér létrehozására, aminek során felszólítják a 
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tagállamokat is, hogy mozdítsák elő az egységes európai légtér megvalósítását, 

– a piac megnyitására irányuló további javaslatok során tartsák előtérben a 

szolgáltatások minőségét és a nemzetközi előírásokkal való koordinációt, 

– a tagállamok a nemzetközi megállapodások keretében is valósítsák meg 2012-ig az 

európai kibocsátáskereskedelmet; 

18. a vasúti közlekedés tekintetében kéri, hogy 

– a Bizottság a piacok megnyitásakor vegye figyelembe a tagállamoknak a helyi érdekű 

tömegközlekedés terén fennálló kötelezettségeit és a meglévő szolgáltatási kínálatot 

annak érdekében, hogy javítsák a jelenlegi szolgáltatási kínálatot, 

– 2015-ig harmonizálják a járművek forgalomba helyezésének szabályait, hogy a 

gördülőállomány tanúsítása ne tarthasson tovább két hónapnál, és e célból 2012-ig 

megfelelően igazítsák ki az Európai Vasúti Ügynökség hatásköreit és forrásait, 

– a vasút hatékony kialakítása érdekében a nemzeti szabályozó hatóságok legyenek 

függetlenek, és erősítsék meg őket, továbbá a Bizottság 2014-ig tegyen javaslatot egy 

európai szabályozó hatóság létrehozására; 

19. kéri, hogy a Bizottság évente állítsa fel a fehér könyv céljainak, a megtett erőfeszítéseknek 

és az eredményeknek a mérlegét, és erről tegyen jelentést a Parlamentnek; 

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak. 
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INDOKOLÁS 

A közlekedés azért is bír fölöttébb nagy jelentőséggel az uniós polgárok számára, mert ez 

határozza meg a mobilitást.  Az uniós polgárok az európai közlekedési térség haszonélvezői, 

mivel az minden élethelyzetben hozzásegíti őket a mobilitáshoz, hogy ezzel mind szakmailag, 

mind pedig a magánéletben kihasználják az európai szabad mozgást. Átlagosan a 

magánháztartások kiadásainak 13,2%-át áruszállítmányokra és közlekedési szolgáltatásokra 

fordítják.  Emellett a személyszállítás és árufuvarozás számos uniós polgárnak kínál 

munkahelyeket, és gondoskodik az európai belső piac kiteljesítéséről, hiszen a bruttó hazai 

termékben mérve ez az ágazat termeli ki az EU jólétének kereken 5%-át, továbbá több mint 

10 millió uniós polgárt foglalkoztat. 

 

A városok és régiók számára a közlekedés fontos tényező, mivel nem csupán a városokat és a 

régiókat köti össze egymással, hanem hozzájárul az EU mint kutatási és innovációs helyszín 

szerepéhez, és ezért fontos eleme az EU és régiói fejlődésének, közvetlen hatást gyakorolva a 

régiók társadalmi kohéziójára. A jövőbeli európai közlekedéspolitika céljaként az egységes 

európai közlekedési térség megteremtése így közvetlen összefüggésben áll a regionális, 

környezet-, gazdaság-, szociál- és foglalkoztatáspolitikával. Ezen összekapcsolódás alapján a 

közlekedési ágazat jelentős mértékben hozzájárulhat az Európa 2020 stratégiához. 

 

Az előadót meglepi, hogy a tagállamok mennyire alábecsülik a közlekedéspolitika európai 

hozzáadott értékét, és azt milyen mértékben akadályozzák az irányelvek helytelen és 

késedelmes átültetésével. Továbbá azon is csodálkozik, hogy a gazdasági és pénzügyi válság 

idején már nem kezdeményeznek beruházásokat a TEN-T kiépítésének felgyorsítása 

érdekében, hiszen közben olyan fenntartható infrastruktúráról van szó, amely ösztönzi a 

foglalkoztatást és fellendíti a gazdaságot. 

 

1. A 2020-ig tartó időszakra szóló koherens és konkrét célkitűzések 

 

A 2011-es fehér könyv célját a koherens és hatékony célkitűzések meghatározásának kellene 

képeznie, amelynek során tanulni kell a múlt hibáiból. A múlt megmutatta, hogy a 

közlekedési ágazat ugyan részben jobb munkakörülményeket teremtett, és például a közúti 

közlekedésben előrelendítették a piac megnyitását, a 2001-es fehér könyvben kitűzött célok 

közül azonban több is teljesítetlen maradt. Azt ne firtassuk, hogy ez annak tudható-e be, hogy 

a tagállamok nem hajlandók ambiciózus célokat meghatározni, illetve a végrehajtásnak, az 

ellenőrzésnek vagy teljesen más okoknak. A lényeg az, hogy a jövőben el kell kerülni az ilyen 

helyzetet. Ezt először is azon keresztül lehet elérni, hogy nem önkényesen állapítunk meg új 

célokat, hanem a régieket felülvizsgáljuk, és vagy tartjuk magunkat azokhoz, vagy feladjuk, 

vagy pedig adott esetben újból meghatározzuk őket.  A célok közül kettőhöz mindenképpen 

tartanunk kell magunkat, mégpedig a közúti közlekedésben a halálos áldozatok és súlyos 

sérültek számának 50%-os csökkentéséhez, valamint valamennyi közlekedéstípus külső 

költségeinek internalizálásához. Ezen túlmenően e célokat immár rendszeresen felül kell 

vizsgálni, nem csupán a félidős értékelés keretében. 

 

Emellett az előrelépés vizsgálata érdekében fontos rögzíteni azt az időpontot, ameddig ezeket 

a célokat el kell érni. Az új fehér könyvben rögzített célkitűzések jórészt a 2050-ig, illetve 

2030-ig tartó időszakra vonatkoznak. Az előadó támogatja ugyan a hosszú távú célokat, 
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hangsúlyozza azonban, hogy nehéz megjósolni, milyen gyorsan fejlődik addig az innováció, a 

technika és az országok gazdasági helyzete, és 2050-ig milyen új kihívásokkal kell 

szembenéznie az európai közlekedéspolitikának. Ezen okok miatt az előadó konkrét és más 

politikai területekkel összhangban álló célkitűzéseket javasolt a 2020-ig tartó időszakra, 

amelyek minden közlekedési módot érintenek, és kéri a célkitűzések évenkénti vizsgálatát. 

 

2. Az egységes európai belső közlekedési térségre vonatkozó uniós normák 

 

A belső közlekedési piac kiteljesítése érdekében bizonyos alapfeltételeket kell meghatározni. 

Ezen keresztül szembenézünk a meglévő kihívásokkal és törekszünk a közlekedésre 

vonatkozó szabályozások harmonizálására. Ráadásul ezzel megszüntetjük a részben könnyen 

kiküszöbölhető határhatásokat is. 

 

a) Biztonság 

A biztonság az európai közlekedéspolitika egyik legfontosabb pillére, a biztonsági előírások 

betartása pedig fontos alapfeltétele az egységes európai közlekedési térség megteremtésének. 

 

A közúti közlekedésben hosszú távú célként a halálos kimenetelű balesetek teljes 

kiküszöbölése, 2020-ig pedig a közúti közlekedésben a halálos áldozatok és súlyos sérültek 

számának 50%-os csökkentésére vonatkozó cél megőrzése emelendő ki. Eközben a 

Bizottságnak fel kell karolnia a 2011 és 2020 közötti európai közúti közlekedésbiztonságról 

szóló jelentésben meghatározott intézkedéseket, és be kell építenie azokat saját javaslataiba. 

 

Azonban nemcsak a közúti közlekedésre, hanem minden más közlekedési módra is Európa-

szerte mindig ugyanazokat a biztonsági normákat kell alkalmazni, amelyeket – nemzetközi 

jellegük miatt – mindenekelőtt a légi és tengeri közlekedésben a globális normákkal is össze 

kell hangolni. Emellett világos előírásokat kell meghatározni a biztonsági előírások 

finanszírozására. 

 

Nélkülözhetetlenek a biztonságos személy- és áruszállítási láncok. Törekedni kell a „one-

stop-security“ rendszerre, amely a nemzetközi közlekedésben is lehetővé teszi az utasok és az 

áruk egyszeri védelmi ellenőrzését. Az előadó itt kívánja hangsúlyozni, hogy roppant nagy 

jelentőségük van a korrekt információknak. Különösen a biztonsági intézkedések műszaki 

adatai terén kell a Bizottságnak szorosan együttműködnie a Parlamenttel, és gondoskodnia 

arról, hogy az információk korrektek legyenek, valamint hogy az intézkedések 

végrehajthatóságát egyeztessék a tagállamokkal, hogy reális, határidő szerint végrehajtható 

előírásokat határozzanak meg. 

 

b) Energia és környezet 

Az európai közlekedéspolitika előtt álló már meglévő kihívások többek között a környezeti és 

energetikai problémákat érintik. Ezen a téren olyan európai normákat kell meghatározni, 

amelyek előmozdítják az egységes európai közlekedési térséget. 

 

A közlekedés szén-dioxid-mentesítése most is jelentős politikai cél. Ehhez minden 

közlekedési mód tekintetében világos előírásokat kell meghatározni, és megfelelő ösztönzőket 

kell teremteni, hogy minden közlekedéstípus esetében a fenntarthatóságot mozdítsák elő. A 

közlekedési eszközök fenntarthatóságának értékelését objektív kritériumok alapján kell 

elvégezni, amelyek nemcsak a használatot érintik, hanem kiterjednek a teljes „lábnyom” 
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értékelésére is, a keletkezéstől kezdve a szükséges infrastruktúrán át egészen az 

ártalmatlanításig. 

 

A közlekedési módok fenntarthatóságához – ami a közlekedés károsanyag-kibocsátásának 

csökkentésén és a közlekedési szűk keresztmetszetek mérséklésén keresztül valósítható meg – 

jelentős mértékben hozzájárulhatna a külső költségek internalizálása, azonban csak akkor, ha 

a külső költségek internalizálása valamennyi közlekedési módot érinti, a bevételek pedig a 

mobilitás és a közlekedés, illetve az infrastruktúra fenntarthatóságának finanszírozásába 

folynak vissza. Az Euromatrica olyan kötelezettséget bevezető szabályozása, hogy a 

bevételek 15%-ának célhoz kötöttnek kell lennie, továbbá az európai kibocsátáskereskedelmi 

rendszer (ETS) légi közlekedésben történő szabályozása a helyes irányba tett lépések voltak. 

Mindazonáltal ezek a lépések nem elég ambiciózusak, kiváltképp hogy még csak nem is 

kötelező erejű az infrastruktúra-használati díjakról szóló irányelv. 

 

A közlekedés olajfüggősége miatt az alternatív és megújuló energiaforrásoknak egyre 

nagyobb jelentőséget kell kapniuk. E tekintetben először is le kell szögezni, hogy az Európai 

Parlamentnek technológiasemlegesnek kell lennie, ezenfelül pedig az alternatív 

energiaforrások minden formájának megvan a maga sajátossága, így azok bizonyos 

előnyökkel és hátrányokkal járnak. Nem utolsósorban a közlekedéstípusoktól és maguktól a 

tagállamoktól is függ, hogy elektromos vagy hidrogénmeghajtású járműveket, 

bioüzemanyagokat vagy szintetikus üzemanyagokat, cseppfolyós gázt vagy biogázt 

használnak vagy használhatnak. Az előadó véleménye szerint ezért csak a többféle 

energiaforrásból álló energiaszerkezet vezethet reális és fenntartható megoldásokhoz. 

Azonban a már ma is ismert energiamegtakarítási megoldásokat – mint például a 

járművezetési magatartást – minden közlekedési módnál fokozottabban figyelembe kell 

venni, amit megfelelő képzés és továbbképzés, a funkcionális légtérblokkok gyors 

létrehozása, le- és felszállási lehetőségek vagy mobilitási tervek támogatnak, amelyek 

lehetőséget adnak többek között a buszok és villamosok fokozottabb figyelembevételére. Az 

energiamegtakarítás ma már jelentős eredményekre vezethet. 

 

Emellett az alternatív energiaforrásokkal kapcsolatos megfontolások során nem szabad szem 

elől téveszteni a megfelelő infrastruktúra létrehozását. Ezért a megfelelő infrastruktúra 

kiépítése érdekében különösen fontos az ösztönzők megteremtése. Hiszen a legfenntarthatóbb 

megoldások sem válnak valóra, ha azok ára az átlagos felhasználók számára megfizethetetlen, 

és hiányzik a szükséges infrastruktúra. Ezen a ponton igen nagy jelentősége van a különböző 

politikai területek normái közötti koherenciának. Ezért a harmonizáció megvalósítása 

érdekében az energetikai és környezetvédelmi normáknak az európai közlekedéspolitika 

irányértékeihez kell igazodniuk, ami fordítva is igaz. 

 

c) Munkakörülmények és szociális feltételek 

A közlekedés területén foglalkoztatott személyek munkakörülményeinek és szociális 

feltételeinek harmonizálása fontos feltétele a jól működő európai közlekedési belső piac 

garantálásának. 

 

A képzés és továbbképzés, a szakmagyakorlás megkezdésének és a munkakörülményeknek az 

összehangolása minden közlekedési módnál hosszú távon a bérek kiegyenlítéséhez vezet, és 

ezzel megakadályozza mind a szociális dömpinget, mind pedig a verseny torzulását. Ennek 

során a képzés és továbbképzés kölcsönös elismerése is döntő szerepet játszik. Emellett a 
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tengeri közlekedésben figyelembe kell venni a nemzetközi összehangolást. 

 

Legyen szó a kikötői szolgáltatások vagy a földi kiszolgálás liberalizálására irányuló 

bizottsági javaslatokról vagy a piacok megnyitásának minden egyéb formájáról, e 

javaslatoknak egyúttal törekedniük kell a munkaügyi és szociális előírások harmonizálására, 

és a szolgáltatás minőségét kell előtérbe állítaniuk. 

 

A közúti szállítás tekintetében újra felül kell vizsgálni a vezetési és pihenőidőről szóló 

jogszabályt, aminek során lehetővé kell tenni a szigorú, de a konkrét körülményeknek 

megfelelő ellenőrzést. A tehergépjármű-parkolókat biztonságosabbá kell tenni, területüket 

pedig Európa-szerte bővíteni kell, hogy a hivatásos tehergépjármű-vezetők egyáltalán be 

tudják tartani a pihenőidőket. Fokozottabban harmonizálni kell az irányelv tagállami 

végrehajtását, az ellenőrzések számát és a büntetéseket. 

 

A képzés minőségére minden közlekedéstípusnál a biztonság garantálásának alapjaként kell 

tekinteni, mind a foglalkoztatottak, mind pedig a közlekedésben részt vevők tekintetében. 

 

d) Az adminisztráció egyszerűsítése 

A közlekedési módok mindenekelőtt a tagállamok határain ütköznek kihívásokba, amelyek 

azonban részben könnyen kiküszöbölhetők. Ezekkel az úgynevezett határhatásokkal 

különösen a határrégiókban szembesülünk. Az államok itt gyakran kötnek kétoldalú 

megállapodásokat bizonyos problémák megoldása érdekében, azonban itt is európai 

szabályozásra van szükség. A vasúti járművek forgalomba helyezésére például EU-szerte 

6000 különböző szabályozás van érvényben, és éppen ezeknek az engedélyezése évekig is 

eltarthat. Ezek a részben protekcionista okokból létrehozott szabályozások akadályozzák az 

európai vasúttársaságokat abban, hogy más országban nyújtsanak szolgáltatásokat. Ez a 

helyzet nem tartható tovább. Az előadó ezért javasolja a vasúti járművek forgalomba 

helyezésére vonatkozó szabályok harmonizálását és a forgalomba helyezési eljárás 

időtartamának 2 hónapra való rövidítését. E határhatás tényleges érvényesítése érdekében az 

Európai Vasúti Ügynökséget ezenfelül megfelelő hatáskörökkel kell felruházni. 

 

Az ellenőrző műszereket is harmonizálni kell európai szinten. Nem fordulhat elő, hogy egy 

rendőr nem használhatja a határon a szomszédos ország ellenőrző műszereit, mert azt a saját 

országában nem hitelesítették. Ezért ezen a ponton is fel kell mérni a helyzetet, a Bizottságnak 

pedig javaslatot kell tennie az egységesítésre. 

 

Emellett a szállítási dokumentumok harmonizálása minden közlekedéstípusnál hatékonyabbá 

tenné a közlekedést. Elsősorban az „e-fuvarozás” csökkentené jelentős mértékben az 

adminisztratív terheket, és gyorsítaná a közlekedést. 

 

e) A globális tényező 

A biztonságra, környezetvédelemre, energiára és technológiára vonatkozó előírásokat az EU-

nak globális szinten éllovasként kell végrehajtania. Ez azonban csak akkor lesz lehetséges, ha 

a 27 tagállam mindenekelőtt megállapodik a harmonizálásról és a szabványosításról, második 

lépésben pedig megvalósítják azt. Európa csak akkor tudja megvédeni normáit, ha egységesen 

lép fel. Az alábbi példák szemléltetik, hogy ez napjainkban még problematikus. Egyrészt a 

2012-ben bevezetendő ETS példáján látszik, hogy milyen erős az ellenállás nemzetközi 

szinten. Másrészt az ERTMS csak lassan előrehaladó alkalmazása is bizonyítja a tagállamok 
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vonakodó hozzáállását. Végül pedig az USA-val kötött légi közlekedési megállapodás – ahol 

nem szabályozzák kellőképpen a jogszabályok harmonizálását, a kölcsönös elismerést és a 

technikai támogatást – jó példa arra, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenie az EU-nak 

nemzetközi szinten. 

 

3. Hatékony komodalitás mint a jövőbeli európai közlekedéspolitika vezérgondolata 

 

A személyszállítás és árufuvarozás terén az európai közlekedési térségnek súlyos 

kapacitásbeli problémákkal kell szembenéznie. 2005-höz képest 2030-ig az árufuvarozás 

előreláthatólag mintegy 40%-kal, a személyszállítás pedig 34%-kal fog növekedni. Ez rámutat 

arra, milyen sürgető szükség van az európai megoldásokra. Ezek a megoldások a hatékony 

komodalitás koncepciójában találhatók meg. Az előadó véleménye szerint a közlekedési 

módoknak a kapacitásproblémák miatt nem versenyezniük kellene egymással, hanem a 

hatékony komodalitás keretében ki kellene egészíteniük egymást. Ez egyenlő mértékben veszi 

figyelembe a gazdasági, környezeti, szociális és biztonsági szempontokat, és a 

közlekedéstípusok különböző kiinduló helyzeteinek, a földrajzi adottságoknak és az adott 

régiókban a szállítás és mobilitás fejlődésének figyelembevételével értékeli azok 

hatékonyságát. Ezt kell a jövőbeli közlekedéspolitika vezérgondolatává tenni, ahelyett hogy 

ragaszkodnak a Bizottság által az egész európai közlekedési térség tekintetében javasolt 300 

km-es határértékhez. A Bizottság tervei szerint 2030-ig a 300 km-nél hosszabb távolságú 

közúti árufuvarozás 30%-át más közlekedési módokra, például vasúti vagy vízi közlekedésre 

kell átterelni. Ugyan nem kellene ehhez ragaszkodni, azonban egy kilométerben 

meghatározott határérték viszonyítási pontként szolgálhatna, amennyiben a tagállamok és 

régiók ezt a korlátozást a jelenlegi és jövőbeli lehetőségeik szerint határozzák meg. 

 

Emellett azzal is javul a komodalitás, ha kiigazítják az egységrakományokat, és két 

közlekedéstípus között nem veszik el a mennyiség. Ez az egységrakományok harmonizálását 

és a járművek méretének megfelelő kiigazítását teszi szükségessé. 

 

4. TEN-T és finanszírozás 

 

Az európai közlekedéspolitika számára a TEN-T igen nagy jelentőséggel bír, és ezért fokozni 

kell annak hatékonyságát és megvalósíthatóságát. Ez a projektek számának korlátozásán és a 

finanszírozás növelésén keresztül történik meg. A biztos finanszírozással rendelkező, 

valamint a fenntartható fejlődés kritériumai szerint európai, de regionális szinten is 

értékelendő, áttekinthető törzshálózat mindenekelőtt azokat a szakaszokat fogja fellendíteni, 

amelyek (elsősorban a határrégiókban) vontatottan haladnak előre. A kiemelt projektek 

meghatározását követően az előadó kéri, hogy azok prioritását csak akkor tartsák fenn, ha a 

tagállamok a projektek befejezését világosan előmozdító, kötelező erejű határozatokat 

fogadnak el. Csak így érhető el, hogy a törzshálózatot a lehető leggyorsabban kiépítsék, és ne 

ragaszkodjanak az olyan projektekhez, amelyek befejezésére csekély kilátások vannak. 

 

A projektek gyakran azért nem haladnak előre, mert a nem áll rendelkezésre a finanszírozás. 

Ezért az előadó kéri, hogy a tagállamok 2015-ig terjesszenek elő megfelelő finanszírozási 

koncepciót a 25 ismert szűk keresztmetszet felszámolására. 

 

Emellett a prioritások meghatározását a regionális strukturális források felhasználási 

feltételeivel szoros összefüggésben kell szemlélni, és kötelezni kell az országokat, hogy e 
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projektek finanszírozását az EU többéves programjainak lejártán túl is biztosítják. 

 

Az előadó továbbá úgy ítéli meg, hogy egyrészről a Bizottságnak a teljes beruházás legalább 

30%-ában közvetlenül finanszíroznia kell ezeket a projekteket, másrészről pedig támogatnia 

kell az alternatív finanszírozási modelleket és eszközöket. Ezt az európai pénzügyi 

intézményekkel szorosan egyeztetve lehet elérni. Jó példa erre a Marguerite Alap. Alternatív 

pénzügyi eszközt lehetne kialakítani a külső költségek internalizálásából is, ha az így elért 

bevételeket fokozottabban a TEN-T projektek finanszírozására használnák fel. Ez egyben 

ösztönözné a köz- és magánszféra közötti partnerségeket is. A biztos pénzáramlás tervezési 

biztonságot eredményezne, és így lényegesen vonzóbbá tenné a TEN-T projektekbe való 

befektetéseket a magánvállalkozások számára. 

 

5. Városi mobilitás 

 

A városokban sok tennivaló van, mivel nemcsak az agglomerációkban élő lakosok száma nő, 

hanem ez a forgalom, a zajterhelés és a légszennyezés növekedéséhez is vezet. 

 

E probléma kezelése érdekében a városoknak fenntartható mobilitási terveket kell készíteniük, 

a projektek finanszírozásának feltételeként pedig e tervek bemutatását kell előírni. 

Természetesen a szubszidiaritás elvével összhangban maguk a városok döntenek arról, hogy 

melyik projektet hogyan tervezik meg a városukban, mindazonáltal e projekteknek igazodniuk 

kell az európai közlekedéspolitika normáihoz, azaz hatékony multimodális személy- és 

áruforgalmi logisztikai láncokat kell előirányozniuk, amelyek nemcsak csökkentik a városi 

forgalmat, hanem a környezeti terhelés ellen is fellépnek. E mobilitási terveknek ezért többek 

között fokozottabban tervbe kell venniük a gyalogos és kerékpáros közlekedés 

infrastruktúráját, és meg kell kétszerezniük a tömegközlekedést használók számát. A városi, 

elővárosi és regionális közlekedésben különösen a busz- és villamosközlekedés képes jelentős 

mértékben hozzájárulni a hatékony komodalitáshoz, amennyiben az infrastruktúrát 

megfelelően kiigazítják vagy rendelkezésre bocsátják. 

 

Emellett figyelembe kell venni az egyes városok és régiók mobilitási tervei közötti 

koherenciát, hogy ezeket összehangolják a szomszédos városokban és régiókban, még akkor 

is, ha ez utóbbiak egy másik tagállamban találhatók. 

 

A városokban és környékükön biztonságos, vonzó és megbízható közlekedési rendszerre van 

szükség, ahol a közlekedési módokat összehangolják egymással, és lehetővé teszik a 

multimodális utakat. Emellett a jegyárak, az online lefoglalható e-jegyek rendelkezésre állása 

és az utasjogok is nem elhanyagolható szerepet játszanak, hiszen ezek befolyásolják a 

közlekedési mód megválasztását. 

 

6. Kutatás és innováció 

 

A kutatás és innováció különösen fontos a közlekedési ágazatban, mert az ezen keresztül 

kifejlesztett közlekedési rendszerek nemcsak a környezeti terhelést csökkentik és a 

biztonságot növelik, hanem ezzel egyidejűleg képesek biztosítani a forgalom folyamatos 

áramlását. Emellett előmozdítják az EU mint termelési és kutatási hely szerepét is. 

 

Ezért az előadó kéri egy kifejezetten a mobilitásra vonatkozó kutatási és fejlesztési program 
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kialakítását és annak pénzügyi támogatását annak érdekében, hogy minden közlekedéstípus 

tekintetében intelligens, interoperábilis és összekapcsolt rendszereket hozzanak létre a 

forgalomirányításban, mint amilyen a SESAR, a Galileo, az ERTMS, a RIS, a SafeSeaNet és 

az ITS. 

 
 


