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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a vasút európai évéről (2021) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló 
javaslatról
(COM(2020)0078 –C9-0076/2020 – 2020/0035(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2020)0078),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 91. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0076/2020),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság …-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának ... véleményére,2

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményére és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság véleményére, 

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
2 HL C... (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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Módosítás 1

Határozatra irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új növekedési stratégiaként 
az Uniót olyan igazságos és virágzó 
társadalommá kívánja alakítani, amely 
modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

(1) 2019. december 11-i 
közleményében15 a Bizottság európai zöld 
megállapodást vázolt fel az Európai Unió 
és polgárai számára. Az európai zöld 
megállapodás új, fenntartható növekedési 
stratégiaként az Uniót olyan igazságos és 
virágzó társadalommá kívánja alakítani, 
amely modern, erőforrás-hatékony és 
versenyképes gazdasággal rendelkezik, 
ahol legkésőbb 2050-re megszűnik a nettó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és ahol a 
gazdaság növekedése nem erőforrásfüggő.

__________________ __________________
15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

15 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának : Az európai zöld 
megállapodás, 2019. december 11., 
COM(2019) 640 final.

Or. en

Módosítás 2

Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács 
jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 
2050-ig történő megvalósítására irányuló 
célkitűzést.

(2) 2019. december 12-i 
következtetéseiben16 az Európai Tanács 
jóváhagyta a klímasemleges Európai Unió 
legkésőbb 2050-ig történő megvalósítására 
irányuló célkitűzést.

__________________ __________________
16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.

16 Az Európai Tanács következtetései, 
2019. december 12.
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Módosítás 3

Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom legkésőbb 
2050-ig való szükségszerű 
megvalósítására.

(3) 2020. január 15-i 
állásfoglalásában17 az Európai Parlament 
üdvözölte „Az európai zöld megállapodás” 
című bizottsági közleményt, és felszólított 
a klímasemleges társadalom lehető 
leghamarabbi, de legkésőbb 2050-ig való 
szükségszerű megvalósítására. A Covid19-
válságra adott reagálásról és a válságból 
való kilábalásról szóló, 2020. április 17-i 
és 2020. május 15-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament megismételte, hogy az 
európai zöld megállapodás továbbra is 
abszolút prioritás az Unió számára.

__________________ __________________
17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

17 Az Európai Parlament állásfoglalása az 
európai zöld megállapodásról, 2020. január 
15., 2019/2956(RSP).

Or. en

Módosítás 4

Határozatra irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható és intelligens mobilitásra 
való áttérés felgyorsítását. A közlekedés az 

(4) Az európai zöld megállapodásról 
szóló bizottsági közleményben 
meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban át kell alakítani az uniós 
gazdaságot, és újra kell gondolni a 
szakpolitikákat, különösen a közlekedés és 
a mobilitás területén, ami magában foglalja 
a fenntartható, intermodális és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását. A 
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Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
egynegyedéért felelős, és ez az arány egyre 
nő. A klímasemlegesség eléréséhez a 
közlekedésből származó kibocsátások 
90 %-os csökkentésére van szükség 2050-
ig. A fenntartható közlekedés 
megvalósítása azt jelenti, hogy a 
felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra. Az európai zöld 
megállapodás előrevetíti a fenntartható és 
intelligens mobilitásra való áttérés 
felgyorsítását e kihívások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
jelenleg 75 %-ban a közutakon 
megvalósuló szárazföldi áruszállítás 
jelentős része áthelyeződjön a vasútra és a 
belvízi utakra.

közlekedésből (a nemzetközi légi 
közlekedést is beleértve, de a nemzetközi 
hajózást figyelmen kívül hagyva) 
származó CO2-kibocsátás 2017-ben 28%-
kal haladta meg az 1990-es szintet, ami a 
28 tagú Unió teljes üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának 27%-át teszi ki1a. A 
klímasemlegesség eléréséhez a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2050-ig a 
közlekedésből származó kibocsátások és 
egyéb éghajlati hatások legalább 90%-os 
csökkentésére van szükség. A fenntartható 
közlekedés megvalósítása azt jelenti, hogy 
a felhasználókat kell előtérbe helyezni, és 
jelenlegi mobilitási lehetőségeiknél 
megfizethetőbb, hozzáférhetőbb, 
egészségesebb és tisztább alternatívákat 
kell biztosítani számukra, valamint meg 
kell erősíteni azokat, amelyek már most is 
fenntartható mobilitási módokat – például  
kerékpározást és gyaloglást – 
alkalmaznak. Az európai zöld 
megállapodás a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való áttérés felgyorsítását 
célozza e kihívások kezelése érdekében. 
Különösen fontos, hogy a jelenleg 75%-
ban a közutakon megvalósuló szárazföldi 
áruszállítás jelentős része áthelyeződjön a 
vasútra és a belvízi utakra, a folyók további 
csatornázása vagy mélyítése nélkül.
__________________
1a Európai Környezetvédelmi Ügynökség: 
A közlekedésből származó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás Európában, 
forrás: https://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/indicators/transport-emissions-
of-greenhouse-gases/transport-emissions-
of-greenhouse-gases-12

Or. en

Módosítás 5

Határozatra irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) E tekintetben rendkívül fontos, 
hogy a 2011. évi fehér könyv1a 
célkitűzéseit végrehajtsák, felgyorsítsák és 
megerősítsék. Konkrétabban, a piaci 
részesedés 50%-ának a középtávolságú és 
városok közötti személyszállításra, 
közútról vasútra és vízi közlekedésre kell 
átállniuk, az árufuvarozási ágazatban 
pedig 2030-ig a közúti árufuvarozás 30%-
ának (2050-ig több mint 50%-ának) más 
közlekedési módokra, például a vasúti 
vagy vízi közlekedésre kell átállniuk. 
2020-ra  a személy- és teherszállítás 
tekintetében egyaránt ki kell alakítani egy 
európai multimodális közlekedési 
információs, forgalomirányítási és 
viteldíj-fizetési rendszer keretét. 2050-re a 
törzshálózat valamennyi repülőterét be 
kell kapcsolni a vasúti – lehetőleg nagy 
sebességű – hálózatba; gondoskodni kell 
valamennyi jelentősebb tengeri kikötő 
megfelelő összeköttetéséről a vasúti 
árufuvarozási rendszerrel és – lehetőség 
szerint – a belvízi utak rendszerével. Teljes 
mértékben alkalmazni kell a „felhasználó 
fizet” és a „szennyező fizet” elvet, és be 
kell vonni a magánszektort a torzulások 
megszüntetésébe, a bevételek 
generálásába és a jövőbeli közlekedési 
beruházások finanszírozásába.
__________________
1a A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság „Útiterv az egységes 
európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé” című fehér 
könyve. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:5201
1DC0144&from=EN

Or. en
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Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A vasút meghatározó szerepet 
játszhat a klímasemlegességi célkitűzés 
2050-ig történő elérésében. Ez az egyik 
leginkább környezetbarát és 
energiahatékony közlekedési mód. A vasút 
nagyrészt elektromos, és azonos távon 
sokkal kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, 
mint a közúti vagy a légi közlekedés, 
továbbá ez az egyetlen olyan közlekedési 
mód, amelynek 1990 óta folyamatosan 
csökkent üvegházhatásúgáz-kibocsátása és 
szén-dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 
1990 és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat.

(5) A vasút jelentős szerepet játszhat az 
uniós klímasemlegességi célkitűzés lehető 
leghamarabbi, de legkésőbb 2050-ig 
történő elérésében. Ez az egyik leginkább 
környezetbarát és energiahatékony 
közlekedési mód. A vasút nagyrészt 
elektromos, és azonos távon sokkal 
kevesebb szén-dioxidot bocsát ki, mint a 
közúti vagy a légi közlekedés, továbbá ez 
az egyetlen olyan közlekedési mód, 
amelynek 1990 óta folyamatosan csökkent 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása és szén-
dioxid-kibocsátása. Emellett a vasút 1990 
és 2016 között18 csökkentette 
energiafogyasztását, és egyre nagyobb 
mértékben használ megújuló 
energiaforrásokat. Ezen egyértelmű 
előnyök ellenére a vasút jelentős 
hátrányba került más közlekedési 
módokhoz, különösen a légi 
közlekedéshez képest, mivel a 
légitársaságok mentesülnek a repülőgép-
üzemanyagra kivetett adó alól, az EU-n 
belüli légi közlekedés pedig mentesül az 
utasokra kivetett héa alól, továbbá a légi 
közlekedési ágazat jelentős mennyiségű 
ingyenes kibocsátási egységet kap a 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében. A légi közlekedés eme előnyei 
gyakran azt jelentik, hogy a vasút még a 
rövid távolságok esetében is komparatív 
hátrányba kerül a légi közlekedéssel 
szemben, amely nagyobb éghajlati hatása 
ellenére versenyképesebb áron tud rövid 
távú légi utakat kínálni. Emellett a vasúti 
externáliák a többi közlekedési módhoz 
képest alacsonyak és internalizáltak. 
Például a közúti közlekedés externáliái 
még mindig csak korlátozott mértékben 
vannak beépítve az útdíjakba. Fontos az 
egyes közlekedési módok tényleges árának 
átgondolása és a rejtett támogatások 
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megszüntetése azzal, hogy internalizálják 
az externáliákat, végrehajtják a 
„szennyező fizet” és a „felhasználó fizet” 
elveket, valamint biztosítják a vasútnak a 
mobilitási szerkezetben az őt megillető, 
megfizethető helyet.

__________________ __________________
18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

18 Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság 2019. évi statisztikai 
zsebkönyve: „Az EU közlekedése 
számokban” (forrás: Eurostat).

Or. en

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása révén a vasúti ágazat 
hozzájárul a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz.

(6) Az Unió peremterületeinek a fő 
közlekedési útvonalakkal való 
összekapcsolása és a  hiányzó, határokon 
átnyúló regionális vasúti összeköttetések 
kialakítása és helyreállítása1a révén a 
vasúti ágazat hozzájárul a társadalmi, 
gazdasági és területi kohézióhoz. 
Ezenkívül a távoli területek gyakran 
kevesebb és fejletlenebb hálózatokkal 
rendelkeznek, amelyekre különös 
figyelmet kell fordítani. Ezenfelül az Unió 
határ menti régiói az Unió területének 
40%-át teszik ki, ahol az Unió 
lakosságának egyharmada él1b, amelyek 
gyakran szembesülnek a vidéki 
jellegükből és a nemzeti hálózatok 
perifériáján való elhelyezkedésükből 
adódó kétszeresen nehéz helyzettel.
__________________
1a A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság „A szárazföldi 
határrégiókban fennálló jogi és 
közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (Forrás:  
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https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 
1b A Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatóság  „A szárazföldi 
határrégiókban fennálló jogi és 
közigazgatási akadályok hatásainak 
számszerűsítése” című jelentése (Forrás: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sourc
es/docoffic/2014/boosting_growth/quantif
_effect_borders_obstacles.pdf 

Or. en

Módosítás 8

Határozatra irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között a zaj 
minimalizálásának szükségessége 
tekintetében. Ezen akadályok leküzdése a 
költségek csökkentésével és a gyorsított 
innovációval együtt lehetővé tenné a vasút 
használatában rejlő lehetőségek 
kibontakoztatását. A vasútnak ezért további 
lendületre van szüksége ahhoz, hogy 
vonzóbbá váljon mind az utazók, mind a 
vállalkozások számára.

(7) Míg a vasúti személyszállítás 
részaránya az uniós szárazföldi 
közlekedésben csak kismértékben nőtt 
2007 óta, az áruszállítás részaránya 
csökkent. Továbbra is számos akadály áll a 
valódi egységes európai vasúti térség 
megvalósítása előtt, többek között az 
interoperabilitás és a digitalizáció 
előmozdítása, a fedélzeti és a pálya menti 
berendezések tekintetében egyaránt az 
egész Európára kiterjedő modern 
vonatirányítási rendszerek (ERTMS) 
bevezetésének felgyorsítása, a külső 
költségek internalizálása és a zaj 
minimalizálása érdekében, a zaj forrásnál 
történő csökkentésével (a vasúti 
teherkocsik korszerűsítése) és a pálya 
menti falakhoz hasonló zajvédelmi 
intézkedésekkel egyaránt. Ezen akadályok 
leküzdése a költségek csökkentésével és a 
gyorsított innovációval együtt lehetővé 
tenné a vasút használatában rejlő 
lehetőségek kibontakoztatását. A vasútnak 
ezért további lendületre van szüksége 
ahhoz, hogy vonzóbbá váljon mind az 
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utazók, mind a vállalkozások számára.

Or. en

Módosítás 9

Határozatra irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés:

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Amint azt a #DiscoverEU 
kezdeményezés népszerűsége is mutatja, 
számos tagállamban egyre nagyobb a 
lakossági érdeklődés a vasutak iránt, 
ideértve az éjszakai vonatokat is. Ezen 
túlmenően az „Europalia” nemzetközi 
művészeti fesztivál témája 2021-ben a 
vasút művészetekre gyakorolt hatása lesz, 
és hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

(8) A vasúti közlekedésnek az európai 
zöld megállapodásról szóló bizottsági 
közleményben meghatározott 
célkitűzésekkel, többek között a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
vonatkozó célokkal összhangban történő 
előmozdítása érdekében a 2021-es évet 
indokolt a vasút európai évévé 
nyilvánítani. 2021 fontos év lesz az uniós 
vasúti politika szempontjából, és ez lesz az 
első olyan teljes év, amikor a negyedik 
vasúti csomag keretében elfogadott 
szabályokat Unió-szerte végrehajtják, 
nevezetesen megnyílik a belföldi 
személyszállítási szolgáltatások piaca, 
valamint csökkennek az Unióban működő 
vasúttársaságok költségei és adminisztratív 
terhei. Különös figyelmet kell fordítani a 
műszaki pillér – a biztonság, az 
interoperabilitás és az EKT új szerepének 
– helyes végrehajtására is. Amint azt a 
#DiscoverEU kezdeményezés 
népszerűsége is mutatja, számos 
tagállamban egyre nagyobb a lakossági 
érdeklődés a vasutak iránt, ideértve az 
éjszakai vonatokat is. Ezen túlmenően az 
„Europalia” nemzetközi művészeti 
fesztivál témája 2021-ben a vasút 
művészetekre gyakorolt hatása lesz, és 
hangsúlyozni fogja a vasút által a 
társadalmi, gazdasági és ipari változások 
előmozdításában betöltött komoly szerepet,

Or. en
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Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Még akkor is, amikor a Covid19-
járvány kitörése által okozott globális 
egészségügyi válság közel teljes leállásra 
kényszerítette a tagállamokat, a vasúti és 
városi vasúti rendszerek továbbra is 
biztosították az áruk forgalmát és 
fenntartották az alapvető szolgáltatásokat, 
többek között az „alapvető szakmákban” 
dolgozó utasok számára. A Covid19-
járvány után számos változás fog 
bekövetkezni az európai mobilitási 
szokásokban. A légi közlekedési ágazat – 
valószínűsíthetően a rövid távú járatok 
csökkentésével járó – 
szerkezetátalakításon fog keresztülmenni, 
a vasútnak pedig kiemelt szerepet kell 
játszania a rövid távú járatokról a 
nagysebességű vasúti összeköttetésekre 
való áttérés megkönnyítésében.

Or. en

Módosítás 11

Határozatra irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) Mivel az Unió alapjain és 
eszközein keresztül támogatást nyújt a 
vasúti infrastruktúrába történő 
beruházásokhoz, közvetlen hatással van a 
vasút előmozdítására. Ezt a közvetlen 
hatást teljes mértékben ki kell aknázni. A 
„vasút reneszánszához” további 
finanszírozásra van szükség, amelynek 
különösen a hiányzó, határokon átnyúló 
regionális vasúti összeköttetések 
létrehozására és visszaállítására, a 
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meglévő vonalak, hidak és alagutak 
karbantartására és korszerűsítésére, 
valamint az olyan használaton kívüli 
vonalak újbóli életre keltésére kell 
összpontosítania, ahol az utasok és az 
áruk áttérhetnek a vasútra. A vasúti 
járművek legjobb hasznosítására 
vonatkozó új ötleteket lehetne 
megvalósítani az egész EU-ban, például 
az éjszakai vasúti szolgáltatások 
újraindításának megkönnyítése 
érdekében. Kulcsfontosságúak a jelentős 
források és a társfinanszírozási arányok 
növelése, amely forrásokat a fenntartható, 
intermodális és intelligens mobilitásra kell 
irányítani, minden európai mobilitási 
stratégiában a vasutat tekintve központi 
elemnek és a finanszírozás előfeltételének. 
A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a 
2021. évi uniós költségvetés tervezése és 
végrehajtása során elegendő forrást 
különítsenek el erre a „reneszánszra”. 

Or. en

Módosítás 12

Határozatra irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A vasút vonzerejének növelése 
érdekében szükség van arra is, hogy 
valamennyi felhasználó jobb hozzáféréssel 
rendelkezzen. Az egyre öregedő 
népességre tekintettel általános 
követelménnyé kell tenni a 
fogyatékossággal élő és korlátozott 
mozgásképességű felhasználók 
hozzáférését, és ennek megvalósítása 
érdekében átfogó átszállójegyeket és 
intermodális, könnyen érthető és 
érvényesíthető utasjogokat kell bevezetni.

Or. en
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Módosítás 13

Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021. év a vasút európai éve (a 
továbbiakban: európai év).

A 2021. év a vasút európai éve (a 
továbbiakban: európai év), a vasút 
fejlesztésének támogatása az Unió 
mobilitási politikájának fenntartható 
központjaként.

Or. en

Módosítás 14

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) előmozdítja a vasút mint 
fenntartható, innovatív és biztonságos 
közlekedési mód használatát, különösen 
azáltal, hogy kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező 
meghatározó szerepét, valamint hogy 
megszólítja a szélesebb nyilvánosságot, 
különösen a fiatalokat;

a) előmozdítja a fenntartható, 
innovatív és biztonságos közlekedési mód 
gerincének tekintett vasút használatát, 
különösen azáltal, hogy: 

i. kiemeli a vasút mint az Unió 
klímasemlegességi célkitűzésének lehető 
leghamarabbi, de legkésőbb 2050-ig 
történő elérését elősegítő tényező szerepét, 
különösen a fogyatékossággal élő és a 
csökkent mozgásképességű személyek, 
illetve a fiatalok számára; valamint 
ii. kiemeli a pozitív szerepet, amelyet a 
vasutak egy világjárvány során és azt 
követően a fenntartható, kényelmes és 
biztonságos közlekedési mód gerinceként 
az utasok és az áru tekintetében egyaránt 
játszhatnak.
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Or. en

Módosítás 15

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a fenntartható intermodalitás 
előnyeinek előmozdításával – például a 
kerékpárok vonatokra való felengedése, az 
átszállójegyek bevezetésére irányuló 
kezdeményezések támogatása, a vasúti 
utasok jogainak előmozdítása és az 
európai éjszakai vonatok újjáélesztésének 
előmozdítása1a – növeli az utasok 
kényelmét és a vasúti közlekedésbe vetett 
bizalmát;
__________________
1a A Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatóság pályázata: „Kísérleti 
projekt a határokon átnyúló éjszakai 
vonatok újjáélesztésére, az Európai 
Parlament kérésére. (Forrás:  
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-
display.html?cftId=6170)

Or. en

Módosítás 16

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) foglalkozik az idegenforgalomhoz 
kapcsolódó közlekedés környezeti 
hatásaival, és felhívja a közvélemény 
figyelmét a fenntartható turizmus 
szükségességére.

Or. en
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Módosítás 17

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához;

b) kiemeli a vasút európai, határokon 
átnyúló dimenzióját, valamint annak 
szükségességét, hogy a nemzeti 
hálózatokból álló uniós  vasúti mozaikot 
egy olyan, valóban európai hálózattá 
alakítsák, amely közelebb hozza 
egymáshoz a polgárokat, lehetővé teszi 
számukra, hogy felfedezzék az Unió 
sokféleségét, előmozdítja a kohéziót és 
hozzájárul az Unió belső piacának 
integrációjához, különösen a vasúti 
lehetőségek előnyeinek előmozdítása 
révén, amennyiben azok helyettesíteni 
tudják a rövid távú járatokat;

Or. en

Módosítás 18

Határozatra irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, az innovációval, a 
foglalkoztatással, az oktatással, az 
ifjúsággal és a kultúrával, valamint az 
akadálymentesítéssel kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

c) fokozza a vasút hozzájárulását az 
uniós gazdasághoz, iparhoz és 
társadalomhoz, különös tekintettel a 
regionális fejlesztéssel, az ipari 
versenyképességgel, a fenntartható 
turizmussal, a kutatással és az 
innovációval, a foglalkoztatással, az 
oktatással, az ifjúsággal és a kultúrával, 
valamint a fogyatékossággal élő és 
csökkent mozgásképességű személyek 
hozzáférésének javításával kapcsolatos 
szempontok figyelembevétele révén;

Or. en
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Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is;

a) kezdeményezések és rendezvények 
párbeszéd előmozdítására, a tudatosság 
növelésére és a polgárok, a vállalkozások 
és a hatóságok arra irányuló 
szerepvállalásának elősegítésére, hogy az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
eszközeként több embert és árut vonzzanak 
a vasút felé, többféle csatornán és eszközön 
keresztül, ideértve a tagállamokban 
megrendezett eseményeket is, kiemelve 
egyúttal a vasúti utazás biztonságát és 
kényelmét;

Or. en

Módosítás 20

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) ösztönzi és előmozdítja azokat 
tagállami kezdeményezéseket, amelyek 
célja, hogy a vasúttal kapcsolatos üzleti 
modellek és utazási szokások javítását 
megkönnyítő köz- és magánszektorbeli 
kezdeményezéseket hajtsanak végre a 
közigazgatás egészében;

Or. en

Módosítás 21

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – e b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) összegyűjti és megosztja a vírusos 
világjárvány és az azt követő időszakban a 
vasút biztonságos használatát lehetővé 
tevő intézkedésekkel kapcsolatos 
tapasztalatokat és bevált gyakorlatokat, 
koherens módon kezelve az összes 
közlekedési módot;

Or. en

Módosítás 22

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az uniós mobilitási 
politika fenntartható középpontjában álló 
vasutak fejlesztését az alábbiak révén 
támogatja:
a) olyan kezdeményezések 
előmozdítása, amelyek egyenlő 
versenyfeltételeket teremtenek a 
közlekedési módok között, megszüntetik az 
adózási és díjszabási gyakorlatok 
következetlenségeit, kiegyenlítik az 
utasjogok megközelítését és 
keretfeltételeket teremtenek az 
intermodális átszállójegyek lehetővé tétele 
érdekében;
b) a regionális vasúti összeköttetés 
támogatása az egész EU-ban, a regionális 
„hiányzó vasúti összeköttetések” további 
támogatása; 1a.

c) a mobilitási politika alapját képező 
három központi pillérhez tartozó 
kezdeményezések támogatása, azok 
összekapcsolása és integrálása, valamint a 
felhasználók középpontba állítása, 
nevezetesen az alábbiak révén:
- az intermodalitással kapcsolatban: 
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az összes közlekedési mód bevonása és 
kombinálása, mivel a mobilitásra „háztól 
házig” van szükség,
- az összekapcsolhatósággal 
kapcsolatban: a közlekedési módok 
összekapcsolása, például jobb 
menetrendek és az intermodális utasjogok 
jobb védelmének biztosítása, valamint 
infrastrukturális intézkedések, például a 
határokon átnyúló összeköttetések révén,
- az  átjárhatósággal kapcsolatban: 
például olyan műszaki előírások 
kidolgozása révén, amelyek beépítik a 
csökkent mozgásképességű utasokkal 
kapcsolatos átjárhatósági műszaki 
előírásokba például az ENSZ 
Alapokmányát és az infrastruktúrához, a 
vasúti járművekhez és az 
információformátumokhoz való 
akadálymentes hozzáférésre irányuló 
akadálymentesítési intézkedéscsomagot;
d) az európai vonatirányítási rendszer 
(ERTMS) teljes körű kiépítésére irányuló 
erőfeszítések megújítása a járművek 
fedélzete és az infrastruktúra tekintetében 
egyaránt, valamint a zajvédelem fokozása 
a zajforrásnál történő zajcsökkentés, a 
vasúti teherkocsik utólagos átalakítása és 
a zajvédő falak kiépítése révén;
e) a „modális váltás az 
idegenforgalomban” politika kidolgozása 
és kommunikálása a vasúti ágazat, az 
európai kulturális ágazat, valamint az 
idegenforgalmi ágazat nemzeti és európai 
képviselőinek közös támogatásával;
f) az utasok rendelkezésére álló 
információk javítása és a 2009. január 14-
i 80/20091/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1b végrehajtása annak 
érdekében, hogy összehasonlítható 
adatokat lehessen szolgáltatni valamennyi 
közlekedési módra vonatkozóan, beleértve 
a repülőjegyekre, valamint az öt óránál 
rövidebb utazások esetén a legjobb 
alternatív vasúti/autóbusz csatlakozásra 
vonatkozó információkat is;
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g) az üvegházhatású gázokra (ÜHG) 
vonatkozó, üzleti alapú tanúsítási 
rendszerek ösztönzése és közös uniós 
szabványok kidolgozása az egyes személy- 
és áruszállítási utak szénlábnyomának 
becslése érdekében, az eltérő 
felhasználókhoz – például a vállalatokhoz 
és a magánszemélyekhez – igazított 
variációkkal, amelyek elősegítik a jobb 
választási lehetőségeket és megkönnyítik a 
tisztább közlekedési megoldások 
értékesítését.
__________________
1a Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében 2016-ban indított 
sikeres felhívás „Hiányzó linkek” címmel 
(Forrás: 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transp
ort/files/c2017-5080-annex.pdf 
1b Az Európai Parlament és a Tanács 
80/2009/EK rendelete (2009. január 14.) a 
számítógépes helyfoglalási rendszerek 
ügyviteli szabályzatáról és a 2299/89/EGK 
tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 35., 2009.2.4., 47–55. 
o.)

Or. en

Módosítás 23

Határozatra irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) bekezdésben 
említett tevékenységek népszerűsítésével 
összefüggésben hivatkozhatnak az európai 
évre és felhasználhatják annak vizuális 
identitását.

(2) Az uniós intézmények és szervek, 
valamint a tagállamok – uniós, illetve 
nemzeti szinten – az (1) és a (2) 
bekezdésben említett tevékenységek 
népszerűsítésével összefüggésben 
hivatkozhatnak az európai évre és 
felhasználhatják annak vizuális identitását.

Az európai év során a Bizottságnak elő 
kell mozdítania a meglévő uniós éjszakai 
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vasúthálózatot, és ösztönöznie kell azokat 
a kezdeményezéseket, amelyek keretében a 
határokon átnyúló éjszakai vonatokat az 
Unió vizuális identitásának 
előmozdítására használják fel.

Or. en

Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátorokat 
jelölnek ki. A nemzeti koordinátoroknak 
biztosítaniuk kell a releváns tevékenységek 
nemzeti szintű koordinálását.

Az európai évben való részvétel nemzeti 
szintű megszervezése a tagállamok 
felelősségi körébe tartozik. A tagállamok 
ebből a célból nemzeti koordinátort 
jelölnek ki, akinek megfelelő pénzügyi és 
emberi erőforrásokat biztosítanak 
feladatai ellátásához.. A nemzeti 
koordinátoroknak biztosítaniuk kell a 
releváns tevékenységek nemzeti szintű 
koordinálását, és kapcsolatban kell 
lenniük az uniós szintű koordinációval. A 
nemzeti koordinátorokat az európai 
vasútfejlesztés iránti bizonyított 
elkötelezettségük alapján kell kiválasztani.

Or. en

Módosítás 25

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok ülését 
az európai év lebonyolításának 
koordinálása érdekében. Az ülések egyben 
az európai év nemzeti és uniós szintű 
végrehajtására vonatkozó információk 

(1) A Bizottság rendszeresen 
összehívja a nemzeti koordinátorok és a 
Parlamentet megfelelően képviselő 
személy ülését az európai év 
lebonyolításának koordinálása érdekében. 
Az ülések egyben az európai év nemzeti és 
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cseréjére is szolgálnak; az Európai 
Parlamentet képviselő személyek 
megfigyelőként vehetnek részt ezeken az 
üléseken.

uniós szintű végrehajtására vonatkozó 
információk cseréjére is szolgálnak. 
Emellett az Európai Parlamentet és a 
vasúti ágazatot képviselő személyeket 
meghívják, hogy vegyenek részt 
megfigyelőként  ezeken a 
megbeszéléseken.

Or. en

Módosítás 26

Határozatra irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben azt a költségvetés lehetővé 
teszi, a Bizottság ajánlattételi felhívásokat 
és projekteket szervezhet, amelyek az év 
célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő 
hozzájárulásuk alapján támogatásban 
részesülhetnek.

A Bizottság ajánlattételi felhívásokat és 
projekteket szervez, amelyek az év 
célkitűzéseinek eléréséhez való kiemelkedő 
hozzájárulásuk alapján támogatásban 
részesülhetnek.

Or. en

Módosítás 27

Határozatra irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai év céljából a Bizottság szükség 
esetén együttműködik az illetékes 
nemzetközi szervezetekkel, miközben 
biztosítja az Unió részvételének 
láthatóságát.

Az európai év céljából a Bizottság 
együttműködik az illetékes nemzetközi 
szervezetekkel, valamint a szomszédos 
harmadik országok illetékes hatóságaival, 
miközben biztosítja az Unió részvételének 
láthatóságát.

Or. en
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Módosítás 28

Határozatra irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

A Bizottság 2022. december 31-ig jelentést 
tesz közzé, nyújt be és terjeszt elő az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak, valamint a Régiók 
Bizottságának az e határozatban előírt 
kezdeményezések végrehajtásáról, 
eredményeiről és átfogó értékeléséről.

A jelentés értékelését követően a Bizottság 
a szükséges jogalkotási 
kezdeményezésekkel nyomon követi a 
jelentést.

Or. en
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Módosítás 29

Határozatra irányuló javaslat
A javaslatokat kísérő pénzügyi kimutatás
3.2.1. táblázat: A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

A Bizottság által javasolt szöveg

A többéves pénzügyi keret fejezete 1. fejezet [Egységes piac, innováció és digitális gazdaság]; 3. fejezet 
[Természeti erőforrások és környezetvédelem]

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
után

Összesen

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

(1) 0.500 1.500 2.000

Operatív előirányzatok 

06.02.05 (2020. évi költségvetés)/02.20.04.01 
(2021–22) Az európai közlekedéspolitikát 
támogató tevékenységek Kötelezettségvállalási 
előirányzatok

Kifizeté
si 
előirány
zatok

(2) 0.300 1.200 0.500 2.000

Operatív előirányzatok 

01.02.02.50 Európai horizont

02.03.01 CEF – Közlekedés

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

(1) 6.000 6.000
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09.02 LIFE Kifizeté
si 
előirány
zatok

(2) 3.000 3.000 6.000

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

=1+3 0.500 7.500 8.000

Az 1. és a 3. fejezethez tartozó előirányzatok 
ÖSSZESEN

Kifizeté
si 
előirány
zatok

=2+3 0.300 4.200 3.500

8.000

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

Módosítás

A többéves pénzügyi keret fejezete 1. fejezet [Egységes piac, innováció és digitális gazdaság]; 3. fejezet 
[Természeti erőforrások és környezetvédelem]

2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 után Összesen

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

(1) 0.500 1.500 2.000

Operatív előirányzatok 

06.02.05 (2020. évi költségvetés)/02.20.04.01 
(2021–22) Az európai közlekedéspolitikát 
támogató tevékenységek Kötelezettségvállalási 
előirányzatok

Kifizeté
si 

(2) 0.300 1.200 0.500 2.000
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előirány
zatok

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

(1) 14.000 14.000

Operatív előirányzatok 

01.02.02.50 Európai horizont

02.03.01 CEF – Közlekedés

09.02 LIFE
Kifizeté
si 
előirány
zatok

(2) 7.000 7.000 14.000

Köteleze
ttségváll
alási 
előirány
zatok

=1+3 0.500 15.500 16.000

Az 1. és a 3. fejezethez tartozó előirányzatok 
ÖSSZESEN

Kifizeté
si 
előirány
zatok

=2+3 0.300 8.200 7.500

16.000

Or. en

Indokolás

A költségvetést meg kell duplázni a vasút európai éve célkitűzéseinek előmozdítása érdekében.
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Módosítás 30

Határozatra irányuló javaslat
A javaslatokat kísérő pénzügyi kimutatás
3.2.1. táblázat: A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

A Bizottság által javasolt szöveg

A többéves pénzügyi keret fejezete 7 „Igazgatási kiadások”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
után

Összesen

Humánerőforrás 0.150 0.300 0.075 0.525

Egyéb igazgatási kiadások 0.010 0.010

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ 
tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

(Összes 
kötelezettségváll
alási előirányzat 

= Összes 
kifizetési 

előirányzat)

0.150 0.310 0.075 0.535

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

A többéves pénzügyi keret FEJEZETEIHEZ 
tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

Kötelezettségváll
alási 
előirányzatok

0.650 7.810 0.075 8.535
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Kifizetési 
előirányzatok 0.450 4.510 3.575 8.535

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

Módosítás

A többéves pénzügyi keret fejezete 7 „Igazgatási kiadások”

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
után

Összesen

Humánerőforrás 0.150 0.300 0.075 0.525

Egyéb igazgatási kiadások 0.010 0.010

A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ 
tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

(Összes 
kötelezettségváll
alási előirányzat 

= Összes 
kifizetési 

előirányzat)

0.150 0.310 0.075 0.535

millió EUR (három tizedesjegyig) A többéves pénzügyi

Kötelezettségváll
alási 
előirányzatok

0.650 15.810 0.075 16.535
A többéves pénzügyi keret FEJEZETEIHEZ 
tartozó előirányzatok ÖSSZESEN

Kifizetési 
előirányzatok 0.450 8.510 7.575 16.535

Or. en



PR\1205344HU.docx 31/33 PE652.338v01-00

HU

Indokolás

A költségvetést meg kell duplázni a vasút európai éve célkitűzéseinek előmozdítása érdekében.
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INDOKOLÁS

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely 2021-et „a vasút európai évének” nyilvánítja, 
és az európai zöld megállapodásról szóló közleményben meghatározott, a fenntartható és 
intelligens mobilitásra vonatkozó célkitűzésekkel összhangban a vasúti közlekedés 
előmozdítására törekszik. 
A közlekedés az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának egynegyedéért felelős, és ez az arány 
egyre nő. A klímasemlegesség eléréséhez a közlekedésből származó kibocsátások 90%-os 
csökkentésére van szükség 2050-ig. Ezenkívül az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításának ütemtervével összhangban a piaci részesedés 50%-ának a középtávolságú és 
városok közötti személyszállításra, közútról vasútra kell átállniuk, míg az árufuvarozási 
ágazatban 2030-ig a közúti árufuvarozás 30%-ának – 2050-ig pedig több mint 50%-ának – más 
közlekedési módokra, például a vasúti vagy a vízi közlekedésre kell áttérnie.

Az európai zöld megállapodás sikerének egyik kulcsa a figyelemnek és az erőfeszítéseknek a 
vasútra irányítása: a vonatoknak megfizethetőbbnek, gyakoribbnak, jobban összekapcsoltnak 
és energiahatékonyabbnak kell lenniük. A vasútnak jelentős szerepet kell játszania a 
közlekedésből származó kibocsátások csökkentésének felgyorsításában, mivel ez az egyik 
leginkább környezetbarát és energiahatékony közlekedési mód. A vasút nagyrészt elektromos, 
egyre nagyobb mértékben használ megújuló energiát és ugyanakkora távon sokkal kevesebb 
szén-dioxidot bocsát ki, mint a közúti vagy a légi közlekedés. Emellett ez az egyik 
legbiztonságosabb közlekedési mód, amely összeköti az embereket és a vállalkozásokat szerte 
az EU-ban. E nyilvánvaló előnyök ellenére azonban a vasút jelentős hátrányba kerül más 
közlekedési módokhoz, különösen a légi közlekedéshez képest. A légitársaságok mentesülnek 
a repülőgép-üzemanyagra kivetett adó alól, és a kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében 
nagy mennyiségű ingyenes kibocsátási egységet kapnak. A légi közlekedés eme előnyei 
gyakran azt jelentik, hogy a vasút még a rövid távolságok esetében is hátrányba kerül a légi 
közlekedéssel szemben, amely nagyobb éghajlati hatása ellenére versenyképesebb áron tud 
rövid távú légi utakat kínálni.

Az előadó nemcsak támogatja a vasút európai évére (2021) vonatkozó javaslatot, hanem arra is 
ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy legyen még ambiciózusabb. Társadalmunknak a közúti 
és légi közlekedésről a vasúti közlekedésre kell áttérnie. Ehhez a vasúti infrastruktúra 
kapacitásába irányuló beruházásokra lesz szükség a hálózat bővítése és az ERTMS-hez hasonló 
digitális forgalomirányítási technológiák bevezetése érdekében egyaránt. 
Még akkor is, amikor a Covid19-járvány okozta globális egészségügyi válság közel teljes 
leállásra kényszerítette a országainkat, a vasúti és városi vasúti rendszerek továbbra is 
biztosították az áruk forgalmát és fenntartották az alapvető szolgáltatásokat, többek között az 
„alapvető szakmákban” dolgozó utasok számára.

Az előadó szorgalmazza a tömegközlekedés javítását, hogy a környezetbarátabb mobilitási 
megoldások érdekében fenntartható legyen a várostervezés. Ezt hatékony közlekedési árképzés 
és megfizethető vasúti jegyek rendszerével lehet elérni a közlekedési minták javítása, valamint 
az utasok és a logisztikai szolgáltatók fenntartható modális választásának elősegítése 
érdekében.

Az előadó együttműködő környezetet kíván kialakítani a vasúttársaságokkal való közös 
munkához, és végre létre kíván hozni egy uniós átszállójegy-rendszert, különösen a határokon 
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átnyúló utazások esetében, amely lehetővé tenné az utasok számára jogaik érvényesítését, ha 
utazásuk egy korábbi szakaszában késés miatt elmulasztják a csatlakozást. 

Az előadó rámutat továbbá az éjszakai vonatok újjáélesztésének és az EU-n belüli regionális 
összeköttetések kiépítésének fontosságára. Ehhez beruházásokra lesz szükség az éjszakai 
vonatok járműveibe és infrastruktúrájába, és újra kell indítani az útvonalakat, hogy azok a 
korábbiakhoz hasonlóan újra életképes és megfizethető alternatívát jelentsenek az európai úti 
célokra utazók számára. E tekintetben az európai év során az előadó arra ösztönzi az Európai 
Bizottságot, hogy a lehető legnagyobb mértékben mozdítsa elő a meglévő uniós éjszakai 
vasúthálózatot, és dolgozzon ki olyan kezdeményezéseket, amelyek keretében az EU-nak 
vizuális arculatot adó, határokon átnyúló éjszakai vonatok közlekednek.

Egy valódi „vasút reneszánszához” arra van szükség, hogy a finanszírozás különösen a hiányzó, 
határokon átnyúló regionális vasúti összeköttetések visszaállítására, a meglévő vonalak, hidak 
és alagutak karbantartására és korszerűsítésére, valamint az olyan használaton kívüli vonalak 
újbóli életre keltésére összpontosítson, ahol az utasok és az áruk áttérhetnek a vasútra; a 
forrásoknak támogatniuk kell a tiszta közlekedésre vonatkozó kutatást és innovációt, amely 
forrásokat a fenntartható, intermodális és intelligens mobilitásra kell irányítani, minden európai 
mobilitási stratégiában a vasutat tekintve központi elemnek és a finanszírozás előfeltételének.

Az előadó határozottan úgy véli, hogy a vasút európai éve (2021) az Európa-szerte 
megrendezésre kerülő projekteknek, vitáknak, rendezvényeknek és kiállításoknak 
köszönhetően láthatóvá fogja tenni és népszerűsíteni fogja a vasutat mint vonzó és fenntartható 
közlekedési módot a polgárok, a vállalkozások és a hatóságok számára. 

A vasút hozzájárul az EU gazdaságához, munkahelyeket és egyéb előnyöket teremt a helyi 
közösségek számára, valamint hozzájárul az Unió belső piacának integrációjához. Ez az európai 
év fenntartható, modern és biztonságos közlekedési módként mutatja be a vasutat, és a 
szélesebb közönséget is megszólítja, előmozdítva a kohéziót és a társadalmi befogadást, 
különös tekintettel a fiatalokra és a fogyatékossággal élőkre. 


