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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fenntartható és intelligens mobilitási stratégiáról
(0000/0000(INI))

Az Európai Parlament,

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

– tekintettel „Az alacsony kibocsátású mobilitás európai stratégiája” című, 2016. július 
20-i bizottsági közleményre (COM(2016)0501),

– tekintettel az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton 
egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. március 
28-i bizottsági fehér könyvre (COM(2011)0144),

– tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról és a 661/2010/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 
1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 (TEN-T rendelet) tervezett 
felülvizsgálatára,

– tekintettel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU irányelv 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2021)0103),

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, 
valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi 
Bizottság véleményére,

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

A. mivel a zöld megállapodás felvázolja, hogy a közlekedési ágazatban 2050-ig legalább 
90%-kal csökkenteni kell a kibocsátást;

B. mivel az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához” című fehér 
könyv már 2011-ben azonosította az Unión belüli mobilitás főbb hiányosságait, 
amelyek többsége még ma is fennáll;

C. mivel a közlekedés az egyetlen olyan jelentős gazdasági ágazat az Unióban, ahol 1990 
óta nőtt az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, és a jelenleg tervezett intézkedések mellett a 
kibocsátási szintek 2030-ban az 1990-es szint felett maradnak; mivel a szárazföldi 
árufuvarozás mostantól 2050-ig több mint 50%-kal növekedhet;

D. mivel a közlekedés dekarbonizációja csökkenteni fogja az Unió fosszilis tüzelőanyagok 

1 HL L 348., 2013.12.20., 1. o.
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importjától való függőségét, és meg fogja erősíteni Európa energiabiztonságát;

E. mivel az árufuvarozásban továbbra is a közúti szállítás dominál, amely az összes 
szárazföldi szállítás több mint 73%-át teszi ki, míg a vasút részesedése mindössze 17%, 
a belvízi szállításé pedig valamivel több, mint 5%;

F. mivel egyes gépjárműgyártók bejelentették, hogy a könnyű haszongépjárművekben 
fokozatosan kivezetik a belső égésű motorokat; mivel az ágazat jelezte, hogy 2030-ra 
200 000 kibocsátásmentes nehézgépjármű közlekedik majd az európai utakon; 

G. mivel a közlekedési ágazat teljes munkaerejének csupán 22%-át teszik ki nők;

H. mivel az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló 2014/94/EU irányelv 
alkalmazásáról szóló bizottsági jelentés hiányosságokat tárt fel, amelyek alááshatják a 
kibocsátásmentes járművek általános elterjedését;

Fenntartható mobilitás

1. üdvözli a Bizottság fenntartható és intelligens mobilitási stratégiáját, és támogatja a 
klímasemleges, digitalizált, versenyképes és hatékony közlekedési ágazat 
megvalósítására irányuló törekvését;

2. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Next Generation EU helyreállítási 
csomagon keresztül támogassák a fenntartható és intelligens mobilitás átalakulását;

1. kiemelt terület – A kibocsátásmentes járművek, a megújuló és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású üzemanyagok és a kapcsolódó infrastruktúra

3. üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy felgyorsítsa a kibocsátásmentes 
járművek és üzemanyagok elterjedését; felhívja a Bizottságot, hogy magasabb 
célértékeket tűzzön ki a kibocsátásmentes könnyű- és nehézgépjárművek számának 
2030-ig történő növelésére, és javasoljon szigorúbb CO2-szabványokat és 
levegőminőségi kibocsátási normákat;

4. felhívja a Bizottságot, hogy javasoljon kötelező célokat a nyilvános töltőállomásokra és 
a hidrogéntöltő állomásokra vonatkozóan; véleménye szerint az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának kiépítéséről szóló, 2014. október 22-i 2014/94/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet2 rendeleté kell alakítani;

5. hangsúlyozza, hogy a kibocsátásmentes üzemanyagokat, például a tiszta hidrogént és a 
szintetikus üzemanyagokat az energiahatékonyság elsődlegességének elvével 
összhangban kell használni, főként azon közlekedési módok esetében, ahol a közvetlen 
villamosítás nem lehetséges vagy még nem piacképes;

6. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is támogassa az olyan ipari szövetségeket, mint az 
Európai Akkumulátorszövetség és az Európai Tisztahidrogén-szövetség; hangsúlyozza, 
hogy a közlekedésre vonatkozó állami támogatási szabályokat felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy több állami támogatást lehessen adni a tiszta és intelligens mobilitási 

2 HL L 307., 2014.10.28., 1. o.
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technológiák és a hozzájuk kapcsolódó iparágak fejlesztéséhez és alkalmazásához; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a stratégiai értékláncokat; 

2. kiemelt terület – Kibocsátásmentes repülőterek és kikötők létrehozása

7. üdvözli a légi és tengeri közlekedésben használt fenntartható üzemanyagokra 
vonatkozóan bejelentett javaslatokat; hangsúlyozza, hogy a bioüzemanyagok 
használatának meg kell felelnie az EU fenntarthatósági kritériumainak, amelyek a teljes 
életciklusra vonatkoztatott üvegházhatásúgáz-kibocsátással számolnak;

8. felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson ösztönzőket és támogatást az olyan alternatív 
meghajtórendszerek kutatásához és fejlesztéséhez, amelyek közvetlenül használnak 
villamosenergiát vagy üzemanyagcellákat a tengeri és a légi közlekedési ágazatban;

3. kiemelt terület – A városok közötti és városi mobilitás fenntarthatóbbá és 
egészségesebbé tétele

9. üdvözli a Bizottság azon elképzelését, hogy 2030-ra karbonsemleges választási 
lehetőséget kínáljon a fogyasztóknak a menetrend szerinti csoportos utazásaikhoz, de 
hangsúlyozza, hogy e választási lehetőségeket a legfeljebb 1000 km-es utazásokra kell 
elérhetővé tenni;

10. hangsúlyozza, hogy az egyes országok városainak jobb összekapcsolása érdekében 
pótolni kell a hiányzó határokon átnyúló összeköttetéseket;

11. felhívja a tagállamokat, hogy jelentősen fokozzák azirányú erőfeszítéseiket, hogy 
növekedjen a gyaloglás és a kerékpározás részaránya a városi és vidéki területeken;

12. felhívja a Bizottságot, hogy olyan mobilitási megoldásokat javasoljon, amelyek az első 
és az utolsó kilométert is magukban foglalják, ezáltal integrálva a fenntartható 
tömegközlekedés és a magáncélú mobilitás megoldásainak alkalmazását;

4. kiemelt terület – Az áruszállítás környezetbarátabbá tétele

13. üdvözli, hogy a Bizottság továbbra is támogatja az árufuvarozás vasútra és belvízi 
utakra való áthelyezését; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezen erőfeszítések ellenére az 
elmúlt években nőtt a közúti árufuvarozás aránya;

5. kiemelt terület – A szén-dioxid-árazás és a felhasználók hatékonyabb ösztönzése

14. hangsúlyozza, hogy valamennyi közlekedési mód esetében meg kell valósítani a külső 
költségek internalizálását;

15. üdvözli a tengeri ágazat bevonását az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerébe (ETS), 
valamint a légi közlekedési ágazat számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységek 
tervezett csökkentését;

16. elutasítja a közúti közlekedésből származó kibocsátásoknak az EU ETS-be történő 
közvetlen felvételét, beleértve bármilyen párhuzamos rendszer létrehozását;

17. ragaszkodik a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen és közvetett támogatásának 2022-ig 
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történő fokozatos megszüntetéséhez az Unióban és az egyes tagállamokban, és az 
energiaadó-irányelv felülvizsgálatát tekinti a legjobb lehetőségnek a stabil és 
kiszámítható szén-dioxid-ár eléréséhez;

18. felhívja a figyelmet arra, hogy a szén-dioxid-árazás nem az egyetlen út a közúti 
közlekedési módok szén-dioxid-kibocsátásának kezelésére, és hangsúlyozza az éghajlat-
politika irányításáról szóló rendelet fontosságát;

Intelligens mobilitás

6. kiemelt terület – Az összekapcsolt és automatizált multimodális mobilitás 
megvalósítása

19. üdvözli a multimodális jegyértékesítés megvalósítására irányuló kezdeményezést, és 
arra ösztönzi a Bizottságot, hogy már a kezdetektől vonja be a közszolgáltatási 
kötelezettségek érdekelt feleit a folyamatba;

20. üdvözli, hogy a stratégia támogatja az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer, az 
egységes európai égbolt kezdeményezés, a vonatautomatizálás és a légiforgalmi 
szolgáltatás további bővítésére irányuló, folyamatban lévő erőfeszítéseket;

21. hangsúlyozza,hogy további finanszírozásra és a digitális összekapcsolási és 
automatizálási technológia bevezetésének felgyorsítására van szükség;

22. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy határozottan kötelezze el magát a Shift2Rail és a 
SESAR közös vállalkozások, valamint a hajómegfigyelési és információs rendszerek 
fejlesztése mellett;

23. hangsúlyozza, hogy a digitalizáció valamennyi eszközét fel kell használni az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére és a közlekedés biztonságának növelésére; 
alapvető fontosságúnak tartja annak biztosítását, hogy a digitalizáció minden lépése 
hozzájáruljon a teljes szállítási volumen csökkenéséhez;

7. kiemelt terület – Innováció, adatok és mesterséges intelligencia az intelligensebb 
mobilitásért

24. megjegyzi, hogy a fenntartható és intelligens mobilitás felé történő átálláshoz szükség 
van az adatok megosztására és az összes érdekelt fél közötti megfelelő adatintegrációra;

25. hangsúlyozza, hogy az uniós adatvédelmi vívmányokat minden jövőbeli jogszabályban 
teljes mértékben tiszteletben kell tartani;

26. üdvözli, hogy a Bizottság kész feltárni az új közlekedési módok, például a hyperloop 
előnyeit és lehetőségeit;

Reziliens mobilitás

8. kiemelt terület – Az egységes piac megerősítése

27. véleménye szerint a közlekedés egy jól működő belső piac gerincét képezi, és az 
európai társadalmi-gazdasági és területi kohézió szempontjából rendkívül fontos;
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9. kiemelt terület – Igazságos és méltányos mobilitás mindenki számára

28. hangsúlyozza, hogy a fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás új, minőségi 
munkahelyeket teremthet; úgy véli, hogy az átállás munkavállalókra gyakorolt esetleges 
negatív következményeit szociális finanszírozás, valamint a munkavállalók átképzésére, 
továbbképzésére és átcsoportosítására vonatkozó külön stratégia révén enyhíteni kell, 
biztosítva ezáltal a méltányos átmenetet;

29. felszólít a szociális párbeszéd megerősítésére a közlekedési ágazaton belüli 
megkülönböztetés és egyenlőtlen bánásmód minden formájának felszámolása 
érdekében;

30. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék a közlekedési munkaerő 
diverzifikálását, különösen azért, hogy nőket és fiatal munkavállalókat vonzzon az 
ágazatba;

31. úgy véli, hogy az Unió iparstratégiája, különösen az Európai Akkumulátor- és 
Hidrogénszövetség hozzá fog járulni ahhoz, hogy Unió-szerte jól fizetett és biztonságos 
munkahelyek jöjjenek létre; 

10. kiemelt terület – A közlekedésbiztonság javítása

32. támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy létrehozza az Európai Közúti 
Közlekedésbiztonsági Ügynökséget vagy megbízzon egy meglévő ügynökséget a 
fenntartható, biztonságos és intelligens közúti közlekedés támogatásával;

33. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a lehető leghamarabb fogadjon el harmonizált 
egészségügyi és biztonsági előírásokat az európai idegenforgalmi ágazatra vonatkozóan, 
és munkálkodjon az európai idegenforgalmi unió létrehozásán;

°

° °

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


