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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az időtálló európai belvízi közlekedés felé vezető lépésekről
(2021/2015(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság „A harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 
2005/44/EK irányelv értékelése” című, 2021. február 25-i szolgálati 
munkadokumentumára (SWD(2021)0050),

– tekintettel a Bizottság „A 2013. évi városi mobilitási csomag értékelése” című, 
2021. február 24-i szolgálati munkadokumentumára (SWD(2021)0047),

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

– tekintettel a Bizottság „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai 
közlekedés időálló pályára állítása” című közleményét kísérő, 2020. december 9-i 
szolgálati munkadokumentumára (SWD(2020)0331),

– tekintettel a Bizottság „Félidős jelentés a belvízi szállítást előmozdító NAIADES II 
cselekvési program végrehajtásában elért eredményekről (a 2014–2017-es időszak 
vonatkozásában)” című, 2018. szeptember 18-i szolgálati munkadokumentumára 
(SWD(2018)0428),

– tekintettel a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló, 
2016. szeptember 14-i (EU) 2016/1629 európai parlamenti és tanácsi irányelvre2,

– tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. 
október 22-i 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre3,

– tekintettel a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs 
szolgáltatásokról (RIS) szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/44/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre4,

– tekintettel az európai árufuvarozási ágazatban világjárvány vagy egyéb súlyos 
válsághelyzet esetén alkalmazandó vészhelyzeti terv mellett szóló szakpolitikai 
megfontolásokról szóló, 2020. október 21-i tanácsi következtetésekre

1 HL L 345., 2017.10.17., 53. o.
2 HL L 252., 2016.9.16., 118. o.
3 HL L 307., 2014.10.28., 1. o.
4 HL L 255., 2005.10.7., 152. o.

http://data.europa.eu/eli/dir/2017/2397/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1629/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2014/94/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2005/44/oj
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– tekintettel a hatékonyabb és tisztább tengeri szállítást célzó technikai és operatív 
intézkedésekről szóló, 2021. április XX-i állásfoglalására5,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására6,

– tekintettel 2014. február 14-i állásfoglalására a NAIADES II programról: Cselekvési 
terv a belvízi hajózás támogatására7,

– tekintettel a vízi személyszállításban rejlő lehetőségek kiaknázásáról szóló 2016. 
november 22-i állásfoglalására8,

– tekintettel eljárási szabályzatának 54. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021),

A. mivel az európai országok különböző belvízi hajóflottákkal rendelkeznek, ami a belvízi 
közlekedést nagyon kényelmessé és hasznossá teszi a különböző típusú és nagy 
mennyiségű rakomány különböző célállomásokra történő szállítása szempontjából, akár 
nagy, akár kis folyókon;

B. mivel a kikötők multimodális összekötő pontokként fontos szerepet játszanak olyan 
egyéb szállítási módokat kínálva, amelyek ideiglenesen át tudják venni a 
teherrakományokat, és mivel ezért fontos, hogy a tengeri és belvízi kikötőknek jó 
összeköttetésük legyen a hátországgal;

C. mivel a folyami üdülőhajóknak, kompoknak, vízi taxiknak és vízi transzferjáratoknak 
tisztább lehetőséget kell nyújtaniuk az idegenforgalom és a tömegközlekedés számára a 
hozzáférhető és hajózható folyókkal és csatornákkal rendelkező régiókban és 
városokban, ami fenntarthatóbbá és hatékonyabbá tenné a városi mobilitást;

Modális váltás: teherszállítás szárazföldi helyett belvízi utakon

1. felhívja a Bizottságot, hogy ragadja magához a zöld és digitális vezető szerepet, és 
építsen a meglévő programokra, például a NAIADES-re, amelynek arra kell 
ösztönöznie a vízi közlekedési ágazat valamennyi szereplőjét, valamint más közlekedési 
ágazatokat, különösen a vasúti ágazatot, hogy működjenek együtt a fenntartható jövő 
érdekében, miközben támogatják az ágazat egészének versenyképességét;

2. hangsúlyozza, hogy a folyó- és csatornainfrastruktúra korszerűsítésébe (például 
zsilipekbe, hidakba és a digitális technológiák határokon átnyúló interoperábilis 
telepítésébe) irányuló beruházások növelése kulcsfontosságú, az alkalmazandó 
környezetvédelmi jogszabályok tiszteletben tartása mellett;

3. megjegyzi, hogy nincs egyenmegoldás az éghajlatváltozás miatti alacsony vízállás 
problémájának kezelésére; sajnálattal állapítja meg azonban, hogy a belvízi hajózási 

5 Elfogadott szövegek, XX
6 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
7 HL L 449., 2020.12.23., 154. o.
8 HL C 224., 2018.6.27., 29. o.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.449.01.0154.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.224.01.0029.01.ENG
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ágazatnak az alacsony vízszint által okozott problémát nem vették megfelelően 
figyelembe;

A tengeri és belvízi szállítás környezetbarátabbá tétele

4. kiemeli az alternatív üzemanyagok és meghajtási módszerek hajózásban való 
használatára irányuló kezdeményezések további ösztönzésének és támogatásának 
fontosságát, a technológiai semlegesség elvével összhangban; e tekintetben rámutat a 
cseppfolyósított földgáz (LNG) mint a belvízi hajózás üvegházhatásúgáz-
kibocsátásának csökkentésére szolgáló átmeneti megoldás értékére; megjegyzi, hogy a 
jelenleg az LNG-n alapuló, műszakilag kiforrott technológiával működő hajókat és 
elosztási infrastruktúrát biogázzal is lehetne üzemeltetni, ezért ezek alapvető 
fontosságúak lesznek a bio-LNG tengeri hajózásban használatos üzemanyagként való 
kiterjesztésében;

5. hangsúlyozza, hogy az alacsony kibocsátású és kibocsátásmentes alternatíváknak 
pénzügyileg vonzóbbá kell válniuk a hagyományos meghajtásoknál, és ezt a tendenciát 
fel kell gyorsítani, például egy hatásvizsgálaton alapuló reális, fokozatosan növekvő 
részarány révén;

6. rámutat, hogy a hajók moduláris szerkezetű építése rugalmasságot, kiszámíthatóságot és 
költségmegtakarítást eredményez; hangsúlyozza e tekintetben, hogy a szabványosított 
hajóalkatrészek, -kialakítás és -fejlesztés jó alapot teremt, amely különböző módokon 
használható (intermodalitás), továbbá megkönnyíti a fenntarthatóbb meghajtórendszerek 
utólagos felszerelését, amint azok megjelennek a piacon; kiemeli, hogy a környezeti 
előnyök mellett a moduláris szerkezetű építés a kiszámítható termelési és építési 
folyamatnak köszönhetően költségmegtakarításhoz és a kockázatok csökkentéséhez is 
hozzájárulhat, ezért ösztönözni és népszerűsíteni kell;

Digitalizáció és autonóm hajózás

7. megállapítja, hogy a széles körű digitalizáció és adatgyűjtés hozzájárul a tisztább 
környezethez és a fedélzeti biztonság javításához, és hatékonyabb útvonaltervezést, 
valamint a hajók, a kikötők és az infrastruktúra közötti jobb kommunikációt és 
információcserét eredményez; hangsúlyozza, hogy tovább kell harmonizálni a folyami 
információs szolgáltatásokat (RIS), ami megoldaná a műszaki szabványok eltérő 
értelmezéséből és az összehasonlítható adatok hiányából eredő problémákat, és 
hangsúlyozza, hogy fel kell készülni az interoperábilis adatcsere magvalósítására más 
közlekedési módokkal is;

8. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy összekapcsolják a meglévő digitális 
közlekedéspolitikai kereteket, és biztosítsák, hogy a közlekedési adatok egyetlen 
hozzáférési ponton keresztül elérhetők legyenek a vízi áruszállítás hatékonyságának 
növelése érdekében; e tekintetben felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki uniós 
cselekvési tervet a multimodális közlekedési adatok megosztására azzal a céllal, hogy 
legkésőbb 2035-ig létrejöjjön egy szinkromodális, összekapcsolt és automatizált 
közlekedési rendszer;

9. kiemeli, hogy a fokozott automatizálás közelebb hozza a szinkromodális közlekedés 
európai realitását; ezért kitart amellett, hogy szükség van az intelligens és autonóm 
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belvízi szállítási rendszerek európai ütemtervére, amely támogatja az intelligens hajók 
és kikötők kutatását, fejlesztését és sikeres megvalósítását, valamint a digitális 
interoperabilitást;

Kikötők: a fosszilis tüzelőanyagok átrakodási pontjától a tisztaenergia-elosztó központig

10. hangsúlyozza a belvízi kikötők mint stratégiai, multimodális csomópontok szerepét a 
logisztikai rendszerben; hangsúlyozza ezért, hogy a belvízi kikötőknek és a tengeri 
kikötőknek hatékony összeköttetésekkel kell rendelkezniük, a TEN-T hálózat fő- és 
globális folyosóival való összeköttetésre összpontosítva – amennyiben lehetséges;

11. kiemeli, hogy az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítése során figyelembe 
kell venni a kikötők potenciális keresletét és piaci jellemzőit; hangsúlyozza ezért, hogy 
a TEN-T felülvizsgálata és az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről 
szóló 2014/94/EU irányelv (AFID) révén a multimodális használatra szánt alternatív 
üzemanyagok európai bevezetésére vonatkozó stratégiának olyan hálózati megközelítést 
kell követnie, amely a kikötők és szükség esetén a vízi útvonalak potenciális piaci 
keresleti jellemzőin alapuló, hatékonyan megtervezett infrastruktúrát eredményez;

Oktatás és képzés, kutatás és innováció (K+I)

12. hangsúlyozza, hogy a zöld és digitális készségek fejlesztésére összpontosítva 
korszerűsíteni kell a belvízi hajózással kapcsolatos oktatást és képzést, ezáltal vonzó 
munkahelyeket teremtve a fiatalok számára; kéri továbbá, hogy 2022. január 17-ig 
megfelelően hajtsák végre a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések 
tagállamok általi elismeréséről szóló (EU) 2017/2397 irányelvet;

13. rámutat a különböző kutatási és innovációs kezdeményezések közötti további 
együttműködés és szinergiák fontosságára a tudás, a know-how és a bevált gyakorlatok 
megosztása, valamint a folyamatban lévő projektek áttekintésének nyilvános platformon 
való elérhetővé tétele révén;

Európai finanszírozási terv

14. hangsúlyozza a meglévő uniós finanszírozási eszközök – például az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), a Horizont Európa, valamint a strukturális és 
kohéziós alapok – fontosságát az európai belvízi közlekedési ágazat környezetbarátabbá 
tétele és digitalizálása szempontjából, valamint azt, hogy ezeket az alapokat fel kell 
használni az alternatív üzemanyagokba, valamint a megfelelő hajókba és 
infrastruktúrába történő beruházások finanszírozása érdekében;

15. hangsúlyozza, hogy a belvízi hajózási ágazat főként kkv-kból, családi vállalkozásokból 
és kisebb kikötőkből áll, számukra nehéz költséges beruházásokat végrehajtani a zöld 
megállapodás céljainak való megfelelés érdekében; ezért úgy véli, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a finanszírozáshoz való hozzáférés adminisztratív terheit és költségeit;

16. felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre külön európai belvízi hajózási alapot, amely 
olyan egyablakos rendszert is magában foglal, ahol könnyű segítséget kérni, és amely 
lehetővé teszi a projektek egyetlen pályázatba való összevonását, növelve ezáltal a 
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finanszírozás esélyeit; hangsúlyozza, hogy az alapot az 546/2014/EU rendelet9 alapján 
létrehozott tartalékalapokból kell finanszírozni, lehetőség szerint tagállami alapokkal és 
hozzájárulásokkal kiegészítve, és biztosítania kell az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközzel, valamint a strukturális és kohéziós alapokkal együttesen történő, vegyes 
finanszírozás lehetőségét;

Személyszállítás és városi mobilitás

17. örömmel veszi tudomásul, hogy a Bizottság a közelmúltban értékelte a 2013. évi városi 
mobilitási csomagot10; e tekintetben kiemeli, hogy a városi mobilitási terv várt 
eredményei – nevezetesen a szén-dioxid és a légszennyező anyagok kibocsátásának 
csökkentése, a közlekedési torlódások csökkentése és a közúti balesetek számának 
csökkentése a városi területeken – nem valósultak meg következetesen az Unióban; 
felhívja ezért a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat és a városokat arra, hogy a 
fenntartható városi mobilitás terveikbe lehetőség szerint építsék be a vízi 
tömegközlekedést mint biztonságos és hatékony közlekedési módot, és fokozzák a 
városi mobilitással kapcsolatos adatgyűjtésüket; hangsúlyozza továbbá, hogy a vízi 
tömegközlekedési eszközöket be kell vonni a digitális mobilitási platformokba, például 
a mobilitási szolgáltatásba;

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

9 HL L 163., 2014.5.29., 15. o.
10 A Bizottság „A 2013. évi városi mobilitási csomag értékelése” című, 2021. február 24-i szolgálati 
munkadokumentuma (SWD(2021)0047) – https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/546/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:52021SC0047

