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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen 

alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, 

amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan 

járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához? Hogyan 

valósítja majd meg a nemek közötti egyenlőség érvényesítését, és hogyan integrálja a 

nemek közötti egyenlőség szempontjait a portfoliójához tartozó valamennyi 

szakpolitikai területbe? Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai 

Parlamentnek, és mi módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy 

jövőbeli tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?  

Egy erős, egységes és befogadó Európa építése, amely nem megosztott Észak és Dél, Nyugat 

és Kelet között, amely fontos céljának tekinti a társadalmi egyenlőséget és a méltányosságot, 

és amely mélyen meg van győződve arról, hogy egységben az erő – ez motivál engem. Ez 

adta a motivációt sok éven át, amíg hazámnak az európai családba való integrációján, illetve 

az Európai Unió általános érdekeinek előmozdításán dolgoztam. 

Ez motivált arra, hogy az Európai Unió Tanácsának román elnöksége alatt, az Unió általános 

érdekét szem előtt tartva, keményen dolgozzak a mobilitással kapcsolatos jogalkotási munka 

előmozdításáért, valamint azért, hogy a közlekedés folyamatossága garantálható legyen az 

Egyesült Királyság távozásának kontextusában is, és rendelkezésre álljanak a szükséges 

finanszírozási források az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz révén.  

Olyan politikusként, aki többször is betöltött miniszteri pozíciót, teljes mértékben tudatában 

vagyok a közhivatalokkal járó felelősségnek, amely közvetlenül összefügg a polgárok azon 

jogával, hogy mind nemzeti, mind európai szinten minőségi szolgáltatásokat vehessenek 

igénybe. A közlekedés alapvető szolgáltatás polgáraink és az egész Unió számára. Támogatja 

a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását, és alapvetően hozzájárul a 

kontinens kohéziójához. Készen állok, hogy szakmai tapasztalataimat az Európai Unió 

célkitűzéseinek szolgálatába állítsam, és hogy felügyeljem a közlekedés hozzájárulását a 

Bizottság megválasztott elnöke, Ursula von der Leyen politikai iránymutatásaiban, és a 

szeptember 10-én kézhez vett megbízólevelemben meghatározott prioritásokhoz.  

Környezetvédelmi miniszterként én kezdeményeztem Romániának az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemre irányuló legelső nemzeti stratégiáját. Az uniós alapokért felelős miniszterként 

felügyeltem a kohéziós politika végrehajtását, így többek között a konnektivitás 

biztosításához szükséges infrastruktúra finanszírozását is. Munkaügyi, családügyi és a 

szociális védelemért felelős miniszterként én feleltem a munkavállalói biztonság és védelem 
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megfelelő kereteinek kialakításáért, egyebek mellett a közlekedési ágazatban is. E 

minőségemben első döntésem egy, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséggel foglalkozó 

nemzeti ügynökség felállítására irányult. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elnökeként 

közvetlenül szerepet vállaltam polgáraink jogainak védelmében. A román nemzeti parlament 

és az Európai Parlament képviselőjeként mindig is kiálltam a polgárok jogaiért, mivel nekünk, 

politikusoknak az a dolgunk, hogy mindig a polgárokat szolgáljuk.  

Politikai iránymutatásaiban Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke 

kijelentette: „Európának vezető szerepet kell vállalnia a bolygónk egészségesebbé tétele és az 

új digitális korszakra való átállás terén. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha összefogunk, és 

sajátos szociális piacgazdaságunkat úgy alakítjuk át, hogy az megfeleljen napjaink új 

célkitűzéseinek.” Osztozom ebben a jövőképben, és teljes szívemből azon vagyok, hogy 

munkámmal elősegíthessem megvalósulását.  

Korábbi környezetvédelmi és éghajlatügyi miniszterként, valamint az Európai Parlament 

Környezetvédelmi Bizottságának tagjaként teljes mértékben tisztában vagyok azzal, milyen 

sürgősen fel kell lépnünk az éghajlatváltozással, illetve környezetünk lég-, víz- és 

zajszennyezésével szemben. Büszke vagyok arra, hogy a Bizottság hosszú távú jövőképe 

szerint Európának 2050-re a világ első klímasemleges kontinensévé kell válnia. Határozott 

fellépésre van szükség, és ebben különösen fontos szerep vár a közlekedésre, mivel ez az 

ágazat az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának több mint negyedéért felelős.  

A közlekedés területén meghozott intézkedések ezért az európai zöld megállapodás 

kulcsfontosságú elemét alkotják. A szén-dioxid-kibocsátásnak meg kell fizetni az árát. Biztosi 

kinevezésem esetén a politikai iránymutatással összhangban arra fogok törekedni, hogy a 

kibocsátáskereskedelmi rendszer a tengeri szállításra is kiterjedjen, és idővel csökkenjenek a 

légitársaságok ingyenes kibocsátási egységei. Hozzá fogok járulni továbbá az 

energiaadóztatásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatához, hogy azok összhangban legyenek 

az éghajlatváltozással kapcsolatos ambícióinkkal. A környezetbarátabb közlekedési módokra 

való átállás ösztönzői csak akkor működhetnek, ha léteznek vonzó alternatívák. Ezért 

támogatni kívánom a fenntartható és intelligens mobilitást.  

A környezeti kihívások hatékony kezelése és a körforgásos gazdaságra való átállás 

felgyorsítása érdekében teljes mértékben ki kell aknáznunk a közlekedési ágazatban az 

innovatív és tiszta digitális technológiákat. A digitalizáció és az automatizálás hatalmas 

lehetőségeket rejt egyfelől a közlekedés hatékonyságának növelése és a forgalmi torlódások 

csökkentése tekintetében, ami egyúttal kevesebb kibocsátást is jelent, másfelől pedig a 

közlekedési szolgáltatások biztonságának és minőségének javítása szempontjából. A 

fenntartható alternatív üzemanyagok fejlesztésének és elterjedésének előmozdítása szintén 

döntő lépés a közlekedésből származó kibocsátások csökkentése felé, különösen a légi 

közlekedésben. Biztosi kinevezésem esetén átfogó stratégiát fogok előterjeszteni a 

fenntartható és intelligens mobilitás érdekében.  

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a közlekedés célja, hogy közelebb 

hozza egymáshoz az embereket. Az a lehetőség, hogy szabadon mozogjunk és kapcsolatba 

lépjünk az Európa és a világ más részeiből származó emberekkel, az Európai Unió lényegéhez 

tartozik. Biztosítanunk kell tehát, hogy a közlekedés megfizethető, megbízható és 

hozzáférhető maradjon, az alacsony jövedelmű vagy távoli területeken élő emberek számára 

is. Senkit nem hagyhatunk az út szélén. Ez méltányosság kérdése is. Ezért munkálkodni fogok 

azon, hogy kiépüljön a transzeurópai közlekedési hálózat, amely hozzájárul a közlekedési 

infrastruktúra korszerűsítéséhez és a jól működő belső közlekedési piachoz, ahol az utasok 
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jogai, valamint biztonságuk és védelmük biztosítva van. Közlekedési összeköttetéseink nem 

torpanhatnak meg a határokon. Az Európai Unió új keletű tagállamainak egyikéből érkezve 

jól tudom, mennyire fontos az EU-val való partnerség a nyugat-balkáni országok számára, és 

arra fogok törekedni, hogy javítsuk kapcsolatainkat e régióval, illetve többi szomszédunkkal 

is. 

A közlekedés fontos gazdasági ágazat, amely közvetlenül 11 millió embernek ad munkát, és 

melyben számos uniós vállalkozás tölt be vezető pozíciót világszerte. Ezért igyekszem 

hozzájárulni a Bizottság e téren kialakított iparstratégiájához, és figyelmet fordítani a 

tisztességes munkakörülményekre. Ez utóbbi a nemek közötti egyenlőség megvalósítását 

szolgáló erőfeszítéseinknek is fontos része. A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen 

kiemelt kérdésként kezelte a nemek közötti egyenlőséget, és vállalta, hogy jó példával jár elöl 

a nemek szempontjából kiegyensúlyozott összetételű biztosi testület kialakításával. Magam is 

ezt az elvet kívánom alkalmazni a munkatársaim körében. Hiszem továbbá azt is, hogy a 

nemek közötti egyenlőségnek a politikai döntéshozatal során való fokozott érvényesítése 

segíti az erőforrások jobb kiaknázását, hatékonyabbá teszi a politikát, támogatja a fenntartható 

fejlődést és méltányosabb társadalmakat eredményez. Ez nagyon releváns kérdés az én tárcám 

esetében, mivel a nők jelentősen alulreprezentáltak a közlekedésben. De a nemek közötti 

egyenlőség nem csak a közlekedési ágazatban foglalkoztatott nők számáról szól. Magába 

foglalja a közlekedési eszközökhöz való egyenlő hozzáférést is, ami egyúttal biztosítja az 

esélyegyenlőséget a munkaerőpiacon, az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás és a szociális 

szolgáltatások terén is. Szenvedélyesen munkálkodni fogok a nemek közötti egyensúly 

érvényesítésén a közlekedési ágazatban az Unió egész területén. 

 

Törekednünk kell ugyanakkor arra, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyük a közlekedési 

szakmákat. A méltányos munkakörülmények biztosítása növelni fogja az ágazat vonzerejét. 

 

Ezért kötelezettséget vállalok arra, hogy új feladatkörömben kinevezésemtől fogva teljes 

mértékben tiszteletben tartom az Európai Unió működéséről szóló szerződés 17. cikkének (3) 

bekezdésében előírt, a függetlenséggel, átláthatósággal, pártatlansággal és rendelkezésre 

állással kapcsolatos kötelezettségeket.  

 

Biztosi kinevezésem esetén maradéktalanul tiszteletben tartom a Szerződés betűjét és 

szellemét, és különösen azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el, 

és senkitől ne fogadjak el utasításokat. Emellett tartani fogom magam az Európai Bizottság 

tagjaira vonatkozó magatartási kódexhez és annak összeférhetetlenségre vonatkozó 

rendelkezéseihez. Érdekeltségi nyilatkozatom teljes és a nyilvánosság számára hozzáférhető, 

melyet bármilyen változás esetén haladéktalanul frissíteni fogok.  

Az Európai Parlament tagjaként az intézménnyel szemben fennálló minden kötelezettségemet 

teljesítettem, ezen belül pedig az előírások szerint a pénzügyi érdekeltségekről szóló 

nyilatkozatot tettem. Maradéktalanul tiszteletben tartottam a Szerződés betűjét és szellemét, 

és azt az előírást, hogy mindig az európai érdekek védelmében járjak el.  

 

2. A portfolió irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel  

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen 

szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, 

illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban? Milyen konkrét kötelezettségeket 
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hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony 

nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések 

iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy a folyamatban lévő 

eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan 

ellássa információval és dokumentumanyaggal? 

Kinevezésem esetén teljes körű politikai felelősséget vállalok a hatáskörömbe tartozó, a 

szeptember 10-i megbízólevélben meghatározott tevékenységekért. Rendkívül fontosnak 

tartom a kollegialitás elvét, és teljes mértékben együtt fogok működni a testület többi tagjával. 

A politikai kezdeményezések kidolgozásába és végrehajtásába szorosan be szeretném vonni 

kollégáimat.  

Az Európai Parlament múltbeli és jelenlegi tagjaként pontosan tudom, mennyire fontos az 

Európai Parlamenttel való szoros együttműködés.  

Ez kiemelkedően jelentős kérdés számomra. Mind a döntéshozatali folyamat, mind pedig a 

politikai párbeszéd valamennyi szakaszában együtt fogok működni a Parlamenttel és az 

érintett szakbizottságokkal. 

A hatékony intézményközi együttműködés alapvető fontosságú az EU intézményrendszerének 

működése, valamint az uniós döntéshozatali rendszer hatékonysága és legitimitása 

szempontjából. Ezt meghatározott irányadó alapelvek vezérlik, amelyeket elkötelezetten 

követni fogok. Közéjük tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a 

rendszeres információcsere. A megválasztott elnök, Ursula von der Leyen politikai 

iránymutatásai és megbízólevelei maradéktalanul tükrözik ezeket az elveket, és 

hangsúlyozzák az Európai Parlament és a Bizottság közötti különleges kapcsolat 

megerősítésére irányuló szándékot. Biztosi kinevezésem esetén e célért fogok munkálkodni, 

és ennek során teljes mértékben tartani fogom magam a 2010. évi keretmegállapodás és a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. évi intézményközi megállapodás 

rendelkezéseihez. A Parlamenttel való együttműködést a nyitottság, az átláthatóság és a 

konstruktív szellem jegyében kívánom folytatni, a kölcsönös bizalom kialakítására törekedve. 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatásának megfelelően készen 

állok majd részt venni a szakbizottsági üléseken és a háromoldalú egyeztetéseken. Biztosítani 

fogom, hogy a parlamenti bizottságok részt vegyenek minden, a hatáskörömbe tartozó 

jelentősebb kezdeményezésben. Ugyanakkor teljes mértékben tisztában vagyok a Parlament 

és a Tanács közötti egyenlő bánásmód fontosságával. Ez elengedhetetlen egy biztos számára, 

aki a testület tagjaként elszámoltatható az Európai Parlament közvetlenül megválasztott 

képviselői előtt.  

Vállalom továbbá, hogy az általam irányított bizottsági szolgálat munkatársaival a 

kapcsolatomat a lojalitás, a bizalom, az átláthatóság, a kétirányú információáramlás és a 

kölcsönös segítségnyújtás elveire alapozom. Konkrétabban biztosítani fogom a rendszeres 

információáramlást a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) elnökével, de 

ugyanígy a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) 

elnökével és adott esetben más szakbizottságokkal is. A szakbizottsági tagokkal is közvetlen 

kommunikációt kívánok folytatni, és vállalom, hogy kétoldalú találkozókra is rendelkezésre 

fogok állni. Arról is gondoskodom, hogy az Európai Parlament rendszeres tájékoztatást 

kapjon tőlünk, különösen a felelősségi körömbe tartozó jelentősebb események előtt, illetve a 

nemzetközi tárgyalások kulcsfontosságú szakaszaiban. 
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Gondot fordítok majd arra, hogy az Európai Parlament képviselői a Bizottsághoz intézett, a 

hatáskörömbe tartozó kérdésekre gyors és pontos választ kapjanak. Mindig meg fogok jelenni 

az Európai Parlament plenáris, illetve bizottsági ülésein, ha beidéznek egy kérdés 

megválaszolása vagy bármilyen konkrét válasz megadása céljából. 

Ursula von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatása hangsúlyozza, hogy az 

Unió úgy nyerheti vissza az európaiak bizalmát, ha intézményei nyitottak, és az átláthatóság 

tekintetében feddhetetlenek. A polgároknak tudniuk kell, hogy a Bizottság milyen 

álláspontokat képvisel a jogalkotási folyamatban. A legitimitás és az elszámoltathatóság 

fokozása révén megerősített intézményközi együttműködés serkentőleg hat majd az EU 

hatékonyságára és felelősségteljes kormányzására. 

Ezért teljes mértékben elkötelezett vagyok az Európai Parlament és a Bizottság közötti 

kapcsolatokról szóló keretmegállapodás és a jogalkotás minőségének javításáról szóló 

intézményközi megállapodás átláthatóságra és információáramlásra vonatkozó 

rendelkezéseinek végrehajtása iránt.  

Megbízatásomnak része az is, hogy törekedjek a polgárok megfelelő tájékoztatására. Emellett 

a hatáskörömbe tartozó szakpolitikai javaslatokat a szakértőkkel és a nyilvánossággal 

folytatott konzultációk alapozzák majd meg, a minőségi jogalkotás elveivel összhangban. 

Ursula von der Leyen, a Bizottság megválasztott elnöke támogatja az Európai Parlament 

kezdeményezési jogát. Elkötelezett az iránt, hogy a parlamenti tagok többségével elfogadott 

állásfoglalásokra a Bizottság jogalkotási aktusok formájában adjon választ, maradéktalanul 

tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi jogalkotás elvét. Teljes 

mértékben egyetértek ezzel a célkitűzéssel. 

Magamévá téve a következő biztosi testületnek az Európai Parlamenttel való mélyebb 

partnerség iránti elkötelezettségét, minden szakaszban együtt fogok működni a Parlamenttel 

az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások megvitatása során. Kötelezettséget vállalok 

arra, hogy szorosan együtt fogok működni az illetékes parlamenti bizottságokkal, és 

tevékenyen részt veszek az EUMSZ 225. cikke szerinti állásfoglalások előkészítésében. 

Erősen hiszek abban, hogy ez javítja a párbeszédet, valamint erősíti a bizalmat és a közös cél 

érdekében való együttműködés iránti elkötelezettséget.  

A keretmegállapodásnak megfelelően a Bizottság elfogadásukat követően három hónapon 

belül meg fogja válaszolni a Parlament állásfoglalásait. A Bizottság biztosítani fogja a 

folyamat politikai felügyeletét.  

Fenti vállalásomon túlmenően, amelynek értelmében biztosítani fogom, hogy a parlamenti 

bizottságok – a Tanáccsal egy időben és azonos feltételekkel – részt vegyenek minden, a 

hatáskörömbe tartozó jelentősebb kezdeményezésben, teljes mértékben tudatában vagyok 

annak, hogy az információk és dokumentumok rendelkezésre bocsátása az Európai Parlament 

és a Bizottság közötti partnerség elmélyítésének alapvető eleme. Ezért kötelezettséget vállalok 

arra, hogy teljes mértékben végrehajtom a két intézmény közötti keretmegállapodás és a 

jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás vonatkozó 

rendelkezéseit.  
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3.  Mik az elképzelései a személyek és áruk optimalizált közlekedési rendszereire 

vonatkozóan a XXI. század első negyedében, figyelembe véve a fő kihívásokat a 

digitalizáció, a dekarbonizáció, a versenyképesség, a biztonság, az éghajlatváltozás, a 

környezetvédelem, a szociális jólét, a munkakörülmények és az esélyegyenlőség terén, 

ideértve a közlekedési dolgozók (különösen a nők és a fiatalok) jogainak és 

védelmének javítását, valamint a technológiai változásokat (autonóm járművek, 

mesterséges intelligencia használata), és milyen megközelítést és konkrét lépéseket 

tervez a fenntartható, megfizethető, multimodális és megbízható közlekedési 

rendszerek biztosítása érdekében? 

A közlekedési ágazatnak jelentős mértékben hozzá kell járulnia az – egymással összefüggő – 

éghajlatvédelmi és digitális átállásban rejlő lehetőségek kiaknázásához. Az optimális 

közlekedési rendszert úgy képzelem el, mint amely egyszerre fenntartható, hozzájárul a 

dekarbonizációhoz és csökkenti a szennyezést. Az általam kívánatosnak tartott optimális 

közlekedési rendszer egyben biztonságos, intelligens, megfizethető és hozzáférhető is. A 

közlekedési rendszert korszerűsíteni kell a kapacitásbeli korlátok és az elöregedő 

infrastruktúra miatt. Ahhoz, hogy e jövőkép valóra válhasson, a közlekedési hálózatokba való 

beruházásra és a digitális innováció kiaknázására van szükség. Az innovációhoz a megfelelő 

készségekre irányuló képzésnek kell társulnia. A tisztességes munkakörülmények 

kulcsfontosságú feltételei annak, hogy az ágazatot vonzóvá tegyük a fiatal nők és férfiak 

számára, és közlekedési szakmák választására ösztönözzük őket. 

E jövőkép valóra váltásához az egyik első feladatom egy átfogó stratégia előterjesztése a 

fenntartható és intelligens mobilitás érdekében, amely biztosítja, hogy a közlekedés továbbra 

is megfizethető maradjon, és senki se maradjon le. Ennek koherens és hatékony 

intézkedésekben kell ötvöznie az uniós szinten rendelkezésre álló valamennyi eszközt. 

Mindez a szabályozási keret szükség szerinti kiigazítását, a rendelkezésre álló források 

mozgósítását és becsatornázását, valamint az egyéb előrevivő tényezők, például a kutatás és 

az innováció maradéktalan kiaknázását követeli meg, megfelelő ösztönzőket teremtve a 

közlekedési rendszer optimális kihasználásához, a beruházások ösztönzéséhez, a közlekedés 

környezeti lábnyomának csökkentéséhez, valamint az új technológiák és az innováció 

kiaknázásához. Ehhez szorosan együtt kell működnöm kollégáimmal a biztosi testületen 

belül. 

A közlekedés valamennyi európai polgár mindennapi életének része. A magánszemélyek és 

vállalkozások közötti kapcsolódások megteremtésével támogatja a személyek, az áruk és a 

szolgáltatások szabad mozgását, és alapvetően hozzájárul a kontinens kohéziójához. A 

közlekedés az EU bruttó hazai termékének mintegy 5%-át teszi ki, és mintegy 11 millió 

embernek ad közvetlenül munkát. Megtiszteltetés lesz számomra felelősséget viselni e 

kulcsfontosságú ágazatért, és gondoskodni arról, hogy a közlekedés hozzájáruljon a 

következő Bizottság ambiciózus céljainak megvalósításához. A közlekedési ágazatban 

lényegbevágó fejlemények mennek végbe: a közlekedés iránti kereslet folyamatosan egyre nő. 

A becslések szerint a 2015–2050 közötti időszakban az európai szárazföldi utas- és 

teherszállítás 35%-kal, illetve 53%-kal fog nőni. A szűk keresztmetszetek és a kapacitáshiány 

egyre nagyobb problémát jelentenek. 2017-ben az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

legalább 25%-a közlekedésből származott. Ez az egyetlen olyan gazdasági ágazat, amelynek 

kibocsátása ma meghaladja az 1990-es szintet, és jelenleg is tovább nő az eddigi csökkentési 

erőfeszítések ellenére. 

A közlekedésnek tehát döntőbb mértékben hozzá kell járulnia az EU kibocsátáscsökkentési 

erőfeszítéseihez, hogy megvalósulhasson a megválasztott elnök politikai iránymutatásában 
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felvázolt jövőkép. A „Tiszta bolygó mindenkinek” című közleményt megalapozó elemzés 

szerint ahhoz, hogy 2050-re elérhessük a klímasemleges gazdaság célkitűzését, a közlekedés 

szén-dioxid-kibocsátását mintegy 90%-kal kell csökkenteni. 

Egyszerre csökkenteni jelentősen a közlekedési ágazat környezeti lábnyomát, illetve 

biztosítani a konnektivitást és a megfizethetőséget, valamint e kulcsfontosságú gazdasági 

ágazat virágzását – mindez hatalmas kihívást jelent. Frans Timmermans ügyvezető alelnök-

jelölttel együtt biztosítani fogom, hogy a közlekedés központi szerepet játsszon az „európai 

zöld megállapodásban”. A fenntarthatóság az egyetlen előre vezető út a közlekedés számára, 

és minden közlekedési mód terén eddig példátlanul ambiciózus intézkedéseket kell életbe 

léptetnünk. Két fronton kell cselekednünk: elő kell segíteni a fenntarthatóbb közlekedési 

alternatívák és technológiák alkalmazását, illetve olyan árképzési rendszert kell bevezetni, 

amely megfelelő ösztönzőket kínál az említett alternatívák használatához, üzemeltetéséhez és 

az azokba való beruházásokhoz, elősegítve a multimodalitást. Ebben kulcsszerepe lesz a 

„felhasználó fizet” és a „szennyező fizet” elvek végrehajtásának.  

Törekedni fogok arra, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer a tengeri ágazatra is 

kiterjedjen, ugyanakkor támogatva a tisztább technológiákat és az infrastrukturális 

beruházásokat. Dolgozni fogunk a kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatán is, a 

Nemzetközi Polgári Repülési Szervezeten belüli nemzetközi fejlemények fényében, ideértve a 

légi közlekedés ingyenes kibocsátási egységeinek idővel megvalósítható csökkentését is. 

Mivel a légi közlekedés és a hajózás globális ágazatok, fel fogok lépni a megfelelő 

nemzetközi fórumokon azért, hogy az EU megőrizze vezető szerepét a nemzetközi 

partnereinkkel való együttműködés során mind a haladás, mind az ambíciók tekintetében.  

Kiemelt figyelmet fogok fordítani a fenntartható és alternatív üzemanyagok fokozott 

elterjesztésére is a közúti, tengeri, belvízi és légi közlekedésben. Ezzel kapcsolatban további 

állami és magánforrások bevonására kell törekedni, és teljes mértékben biztosítani kell az 

alternatív üzemanyagokhoz való hozzáférést valamennyi közlekedési mód esetében, ideértve 

a repülőterek és a tengeri kikötők fokozott villamosítását. Munkatársaimmal együtt azon 

dolgozunk majd, hogy kialakítsuk az alternatív üzemanyagok valamennyi közlekedési módra 

kiterjedő, megfelelő árösztönzőit, és elősegítsük az alternatív üzemanyaggal működő 

járművek elterjedését. Ez a pénzügyi források és a megfelelő támogató szakpolitikai keret 

összehangolását igényli.  

Olyan európai közlekedési ágazatra fogok törekedni, amely intelligens és fenntartható. Az 

intelligens közlekedésirányítás a kapacitáskorlátok kezelésének kulcskérdése minden 

közlekedési mód esetében, mivel segíti a közlekedés hatékonyságát, csökkenti a kibocsátást és 

növeli a biztonságot.  

A digitalizáció számos olyan új lehetőséget kínál, mint az összekapcsolt és automatizált 

mobilitás, a megosztásalapú gazdaság vagy a mobilitás mint szolgáltatás, amelyeket 

kihasználva javulhat a mobilitás hozzáférhetősége és megfizethetősége a polgárok számára. 

Ezeket ki kell aknázni, és a megfelelő szakpolitikai és jogi keretbe kell terelni.  

A közlekedés tisztességes és jól működő belső piacának biztosítása és az európai közlekedési 

rendszer optimalizálása érdekében 2030-ig be kell fejeznünk a transzeurópai közlekedési 

hálózat (TEN-T) törzshálózati folyosóinak kiépítését, s egyúttal biztosítanunk kell, hogy az 

infrastruktúra megfeleljen a digitális és fenntarthatósági kihívásoknak, ideértve a 

felhasználóbarát interoperábilis szolgáltatásokat is. Ahol léteznek megfelelő alternatívák, 

nagyobb mértékben és hatékonyabban kell élnünk az általában véve fenntarthatóbb 
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közlekedési módokkal, például a vasúti és a belvízi közlekedéssel. Ki kell használni a kettős 

felhasználású infrastruktúrához kapcsolódó projekteket is, a katonai mobilitás javítása 

érdekében (lásd a 3. kérdést). Munkálkodni fogok a köz- és magánberuházások elősegítésén 

Európa közlekedési infrastruktúrájának javítása és korszerűsítése érdekében, az új Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, az InvestEU és más – köztük a kutatást (Horizont Európa) és a 

területi kohéziót támogató – eszközök révén. 

Kiemelten fontos, hogy a közlekedés biztonságos és védett maradjon a felhasználók és a 

munkavállalók számára, és hogy e téren soha ne adjuk alább az elvárásainkat, hanem inkább 

folyamatosan törekedjünk a jobbításra. 

A közlekedéspolitika területén a lehető legmagasabb szintű biztonsági előírásokat kell 

érvényesíteni. Elfogadhatatlan, hogy évente 25 000 ember veszítse életét az uniós közutakon. 

A közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos stratégiai cselekvési terv és az ambiciózus 

időközi célkitűzések – azaz a halálesetek és sérülések 2030-ig történő 50%-os csökkentése – 

megvalósításához olyan intézkedések vezetnek, amelyek a rendszer minden részére 

(infrastruktúra, járművek, viselkedés) kiterjednek. A drónokat is alkalmazó automatizált 

mobilitás szintén új rendszereket igényel, hogy meg tudjuk óvni dicséretre méltó 

repülésbiztonsági teljesítményünket. Költséghatékony és arányos választ kell adnunk a gyors 

ütemben változó biztonsági fenyegetésekre is. A tagállamokkal, nemzetközi testületekkel és 

érdekelt felekkel együttműködve szorosan összehangolt fellépésre törekszem az illetékes 

biztossal az olyan új területeken, mint a kiberbiztonság.  

A közlekedésnek megfizethetőnek, megbízhatónak és hozzáférhetőnek kell maradnia, 

nevezetesen a távoli területeken élők és az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára is. 

Alapvető fontosságú, hogy választ tudjunk adni a polgárok aggodalmaira a növekvő 

üzemanyagköltségek és viteldíjak kapcsán. Vállalom, hogy valamennyi közlekedési mód 

esetében tovább erősítem az utasjogokat, beleértve a csökkent mozgásképességű személyekét 

is. Szorosan figyelemmel fogom kísérni a közlekedési munkaerő szociális körülményeit és az 

ágazatban zajló jelenlegi változások lehetséges negatív hatásait, és rendszeres párbeszédet 

folytatok a szociális partnerekkel.  

Végezetül törekedni fogok az együttműködés erősítésére a legfontosabb nemzetközi 

partnerekkel, a magas szintű uniós normák nemzetközi színtéren való előmozdítására, az 

uniós ipar külföldi piacokhoz való, egyenlő versenyfeltételek melletti hozzáférésére, a 

meglévő megállapodások érvényesítésére és a konnektivitás javítására, különös tekintettel 

szomszédságunkra. Kiemelt figyelmet fogok fordítani a közlekedési együttműködésre a 

Nyugat-Balkánnal, a Keleti Partnerség országaival és földközi-tengeri szomszédainkkal, a 

TEN-T kereteinek bővítése révén. Minden közlekedési mód terén erősítenünk kell 

kapcsolatainkat legfőbb globális kereskedelmi partnereinkkel és versenytársainkkal (USA, 

Kína és Japán), és folytatnunk kell a szoros együttműködést a globális növekedési 

központokkal (például az ASEAN-országokkal), valamint stratégiai partnereinkkel (azaz az 

USA-val, Kínával, Japánnal és a Koreai Köztársasággal). 

 

4.  Nemzetközi szinten melyek az Ön kötelezettségvállalásai a közlekedési vállalatok 

közötti egyenlő versenyfeltételek biztosításában, a tisztességes verseny és a szociális 

jogok tiszteletben tartásának garantálásában, különösen a potenciálisan jogellenes 

támogatásokat nyújtó harmadik országokkal folytatott kiélezett verseny 

összefüggésében, valamint a közlekedési módok, a külső költségek internalizálását 

célzó NAIADES program folytatása, az adózás, a kereskedelmi rendszerek és egyéb 
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intézkedések terén annak biztosítása érdekében, hogy a „felhasználó fizet” és a 

„szennyező fizet” elveket egyenlő mértékben hajtsák végre, és hogy ezáltal a Párizsi 

Megállapodás céljai megvalósuljanak, és a közlekedés azon területein, ahol a közúti 

szállítás továbbra is az elsődleges közlekedési mód, az EU előmozdítsa és erősítse a 

legtisztább közlekedési módot? 

Ahhoz, hogy az ágazat fenntartható módon működjön és fejlődhessen, létfontosságú, hogy 

biztosítsuk az egyenlő versenyfeltételeket mind az Unión belül, mind nemzetközi 

partnereinkkel, mind pedig az egyes közlekedési módok között. Biztonsági, szociális, 

gazdasági és környezetvédelmi szabályaink és normáink garantálják az ágazat biztonságos, 

méltányos és hatékony működését. Ezeket továbbra is tökéletesítenünk kell, illetve kétoldalú 

és többoldalú együttműködés révén együtt kell dolgoznunk a harmadik országokkal is, hogy 

világszerte garantáljuk és előmozdítsuk érvényesülésüket, s egyúttal megóvjuk az európai 

közlekedési vállalatokat attól, hogy hátrányt szenvedjenek külföldi versenytársaikkal 

szemben.  

Ennek érdekében szorosan együtt fogok működni nemzetközi partnereinkkel, a Kereskedelmi 

Világszervezetben (WTO) és hasonló fórumokon, illetve kétoldalú megállapodások 

keretében, törekedve a piacra jutás elősegítésére, a megkülönböztetés és az akadályok 

felszámolására, illetve az uniós biztonsági, szociális és környezetvédelmi normák 

előmozdítására, abban a szellemben, amit a Szingapúrral és Japánnal nemrégiben kötött 

megállapodások keretében sikerült elérni, és folytatva a tárgyalásokat Indonéziával, 

Ausztráliával és Új-Zélanddal. Együtt fogok működni a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezettel (ICAO) és a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) is. Mindez a munka 

kiemelten fontos ahhoz, hogy támogassuk Európa vezető szerepét a környezetvédelmi, 

biztonsági, védelmi, képzési és munkaügyi normák és célok meghatározása, illetve a 

forgalomirányítás korszerűsítése terén.  

Elődeim munkáját folytatva olyan átfogó légi közlekedési megállapodásokra törekszem majd, 

amelyek világszerte előmozdítják az európai normákat. A légi közlekedési külpolitika terén a 

célom új lehetőségeket megnyitni és javítani az európai légi közlekedési ágazat, és különösen 

pedig az európai repüléstechnikai ipar piacra jutását.  

Az EU-Kína Hálózatfejlesztési Platformon keresztül együtt kívánok működni kulcsfontosságú 

partnerünkkel, Kínával is, törekedve a kölcsönösségre, az átláthatóságra, a nyitottságra és az 

egyenlő versenyfeltételekre a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén.  

Miközben a közlekedés az uniós polgárok számára a szabad mozgás, az uniós vállalkozások 

számára pedig a növekedés lehetőségét jelenti, egyúttal jelentős kiadási tétel is az európai 

háztartások költségvetésében, továbbá jelentős környezeti károk, torlódások és balesetek 

okozója. A közlekedés külső költségeinek internalizálásáról a Bizottság megbízásából készült 

közelmúltbeli független tanulmány kimutatta, hogy a közlekedési viteldíjak nem tükrözik 

teljes mértékben a társadalmi költségeket. Ez pedig torzíthatja a piacot. Biztosítanunk kell, 

hogy a fenntartható mobilitásra való áttérés mindenki számára méltányos legyen. 

Amennyiben e kérdések uniós hatáskörbe tartoznak, határozottan kell kezelnünk őket.  

Illetékes bizottsági kollégáimmal szorosan együttműködve megvizsgálom, hogyan lehet a 

leghatékonyabban ösztönözni a fenntarthatóságra való átállást, az uniós 

kibocsátáskereskedelmi rendszer és az energiaadó-irányelv felülvizsgálata révén, összhangba 

hozva azokat az éghajlatváltozással kapcsolatos ambícióinkkal, és véget vetve a fosszilis 

tüzelőanyagok támogatásának. A „felhasználó fizet” és „a szennyező fizet” elvek 
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érvényesítését célzó további intézkedéseket a fenntartható és intelligens mobilitásra 

vonatkozó átfogó stratégia részének tekintem. 

Emellett az európai zöld megállapodás részeként célom további kiegészítő 

kezdeményezéseket kidolgozni a közlekedési rendszer fenntarthatóbbá tételére, többek között 

a teherszállítás terén is. Általában támogatom a vasúti közlekedést, mivel a vasút 

létfontosságú mind az ingázók, mind a teherszállítás szempontjából. A vasúti közlekedésnek 

nagyobb távolságokon is vannak előnyei; a nagyobb városok közötti népszerű útvonalakon a 

nagy sebességű vonatok kínálta szolgáltatások alternatívát jelenthetnek más közlekedési 

módokkal, például a légi közlekedéssel szemben. Többek között további vasúti árufuvarozási 

folyosókat kell kialakítanunk, javítanunk kell a vasúti és belvízi áruszállítás teljesítményét, és 

jobb hátországi összeköttetéseket kell létesítenünk a kikötőkhöz. Mindez olyan intézkedéseket 

is igényel, amelyek a digitalizáció, a jobb forgalomirányítás és az infrastrukturális 

beruházások révén támogatják a multimodalitást. Ahhoz, hogy a vasút maradéktalanul 

betölthesse szerepét, nyílt és versenyképes vasúti szállítási piacokra van szükség. E célból 

eltökélten dolgozni fogok azon, hogy a határok nélküli egységes európai vasúti térség még 

inkább valósággá váljon az EU-ban, valamint azon, hogy a nemrégiben elfogadott 4. vasúti 

csomag teljes körűen végrehajtásra kerüljön, a közszolgáltatási szerződések 

versenyeztetésének elvét is ideértve. A vasút területén továbbra is előnyben részesülnek a 

nemzeti műszaki szabályok, ezért véleményem szerint kulcskérdés a nagyobb fokú határokon 

átnyúló harmonizáció és kapacitáskezelés, kezdve a vasúti áruszállítással. Célomnak fogom 

tekinteni a fokozott digitalizáció révén biztosítani a zökkenőmentes vasúti szolgáltatásokat és 

a többi közlekedési móddal való megbízható mobilitási kapcsolatokat.  

A tengeri közlekedés terén tovább folytatjuk az egyablakos ügyintézés és a papírmunka 

digitalizálásának kísérletét, a hatékonysági problémák csökkentése és az ágazat logisztikai 

láncon belüli integrációjának javítása érdekében.  

 

5.  Az egységes európai közlekedési térség kiteljesítése érdekében, figyelembe véve az 

Unión belüli jelentős késedelmeket és a közlekedési infrastruktúra terén fennálló 

jelentős eltéréseket, valamint hogy az egész EU-ban – a legkülső és szigeti régiókban 

is – megfelelő kapacitással rendelkezzenek a biztonságos, intermodális és innovatív 

közlekedési infrastruktúrák, a mindenki számára biztosítandó jó összekapcsolhatóság 

érdekében, melyek az Ön prioritásai a transzeurópai közlekedési hálózat 

továbbfejlesztésével és befejezésével kapcsolatban – többek között a digitalizáció, az 

alternatív üzemanyagok, a biztonság és a védelem terén – beleértve a közép- és kelet-

európai régiókat is, és mi az Ön megközelítése a függőben lévő jogalkotási javaslatok 

feloldása és/vagy a szükséges beruházások fellendítése érdekében az egész EU-ban 

minden szinten, ideértve a tengeri kikötők fenntartható fejlesztését, az egységes 

európai égbolt és a határokon átnyúló vasúti szakaszok befejezését a nagyobb 

távolságú személyszállítás fejlesztése érdekében? 

Munkálkodni fogok egy fenntartható, intelligens és igazságos, valódi egységes európai 

közlekedési térség megvalósításán. Összpontosítani fogok a TEN-T hálózat kiteljesítésére és a 

hiányzó infrastrukturális kapcsolatok mielőbbi kiépítésére is. 

A közlekedés az EU egységes piacának gerince. Egyesít bennünket, elősegítve a személyek, a 

szolgáltatások és az áruk szabad mozgását az Unión belül, és összekötve a különböző 

régiókból és országokból származó embereket. A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 

emellett biztosítja a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót, és erősíti az EU globális 
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versenyképességét. Ugyanakkor biztonsági szerepet is betölthet azáltal, hogy lehetővé teszi a 

csapatmozgást és a katonai eszközök szállítását.  

A Bizottság jelenleg értékelést készít a TEN-T kereteiről. 2020 májusában, a TEN-T napokon 

ismertetni fogom az értékelés főbb megállapításait. A TEN-T felülvizsgálatának 

összefüggésében külön figyelmet fogok fordítani a városi csomópontokra mint a közlekedési 

forgalom kiindulási és célállomásaira. Tisztában vagyok vele, milyen fontos a teljes földrajzi 

megközelíthetőség az EU egészében, és hogy milyen döntő szerepet tölt be e téren az átfogó 

TEN-T hálózat. Ezért fogom munkám céljának tekinteni a nagyobb fokú konnektivitást 

Európán belül, a periféria és a központ, a nemzetek és régiók, Kelet és Nyugat, Észak és Dél 

között, valamint a vidéki és távoli területeken. Az olyan kulcsfontosságú infrastrukturális 

projektek, mint a Rail Baltica vagy a Rajna-Duna folyosó projektjei, jól szemléltetik az uniós 

hozzáadott értéket. Ezek sikeres végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, hogy a konnektivitás 

valósággá váljon. Ezért megoldást kell találni a határokon átnyúló kulcsfontosságú 

infrastrukturális projektek megvalósítása terén fennálló késések és esetleges politikai 

feszültségek problémájára. Ezzel kapcsolatban megjegyezném azt is, hogy a regionális és 

helyi repülőterek kulcsszerepet játszanak a peremterületek és a távoli régiók bekapcsolásában 

és a regionális gazdasági fejlődésben. A nagy sebességű vasúthálózat még távolról sem teljes. 

Az infrastrukturális beruházások folyamatos állami támogatása alapvető fontosságú, de nem 

elegendő.  

Pénzügyi többletforrások nélkül a TEN-T hálózat nem lehet képes megfelelni a fenti 

kihívásnak. Ösztönöznünk kell a köz- és magánberuházásokat az európai közlekedési 

infrastruktúra fejlesztésébe és korszerűsítésébe. A megújult Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz, az InvestEU és az egyéb, például a kutatást és a területi kohéziót támogató eszközök 

segíthetnek e célkitűzés elérésében. A beruházások során szem előtt kell tartanunk az 

éghajlat-politikai célokat. A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keretre a Bizottság 25%-os éghajlat-politikai kiadási célt javasolt. Ugyanakkor örömmel 

láttam, hogy a társjogalkotók a közelmúltbeli megállapodás értelmében az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz programja esetében megtartották a 60%-os célkitűzést (a 

Bizottság javaslatának megfelelően). A következő hosszú távú uniós költségvetésre 

vonatkozó megállapodás meghatározza, milyen eszközeink lesznek a növekedés kezelésére, a 

forgalmi torlódások csökkentésére, a biztonság és a szén-dioxid-mentesítés megoldására a 

közlekedésben a következő generációk számára. Ennek megfelelően fogok eljárni 

munkatársaimmal együtt az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatandó tárgyalások 

során.  

Volt európai parlamenti képviselőként tisztában vagyok azzal, hogy minden hangot meg kell 

hallgatni. Ezért a Parlamenttel való rendkívül szoros együttműködésre fogok támaszkodni. 

Várakozással tekintek a TRAN szakbizottsággal (és az egyéb, például az ENVI, az EMPL és 

az ITRE bizottsággal) folytatandó rendszeres információcsere elé. 

 

6.  Milyen konkrét kezdeményezéseket kíván tenni az Unió városi területein a 

fenntartható mobilitás növelésére, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett, 

a levegőminőség javítása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a városok és a 

városkörnyéki régiók közötti ellentétek csökkentése, a társadalmi befogadás biztosítása, 

ugyanakkor az akadályoktól mentes mobilitás lehetővé tétele mellett, beleértve az 

Európai Unión belüli épített környezet kiigazítását és a korlátozási rendszerek 

sokszínűségének csökkentését az Unióban? Ebben az összefüggésben úgy véli-e, hogy a 
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határokon átnyúló éjszakai vonatok hozzájárulnak a fenntartható hosszabb távú 

utasforgalomhoz Európában, és tenne-e lépéseket ezek támogatására? 

Az európai városok az uniós lakosság 72%-ának adnak otthont, és az uniós GDP-nek több 

mint 85%-át adják. Így a mobilitás és a közlekedés terén egyre több, legfőképpen a 

hagyományos üzemanyaggal működő magángépjárművekhez kapcsolódó kihívással kell 

szembenézniük, különös tekintettel a forgalmi torlódásokra, a légszennyezésre, a szén-dioxid- 

és zajkibocsátásra, valamint a közúti balesetekre. 2017-ben a halálos kimenetelű közúti 

balesetek 37%-a városi területeken következett be. E negatív externáliák óriási gazdasági és 

környezeti költségekkel járnak. A személygépkocsik miatti városi torlódások a becslések 

szerint évente több mint 110 milliárd eurónyi hatékonyságveszteséget okoznak. A városi 

közlekedés a közlekedésből származó uniós üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak mintegy 23%-

áért felelős. 

Itt az ideje újragondolni a városi mobilitást. A szubszidiaritás elvét maradéktalanul 

érvényesítve, együtt kézzelfogható eredményeket érhetünk el, többek között tisztább levegőt, 

kevesebb zajt, kisebb zsúfoltságot és biztonságosabb, emberbarátibb városi környezetet. 

Örömmel látom, hogy a Horizont Európa nagyobb hangsúlyt helyez a klímasemleges 

intelligens városokra. Arra fogok törekedni, hogy a mobilitás teljes mértékben beépüljön a 

Horizont Európa különböző „küldetéseibe”. Szorgalmazni fogom az uniós, nemzeti és helyi 

szintű együttműködést a városok támogatása érdekében a fenntarthatóbb városi mobilitásra 

való áttérés során. Egyes országokban már számos jó példa van arra, hogy hogyan lehet a 

„mobilitást mint szolgáltatást” fejleszteni. Ezek hasznos ötletekkel szolgálnak arra nézve, 

milyen irányba kéne haladni az EU egész területén.  

A megfizethető és akadálymentes mobilitás megteremtése, illetve a szennyezés és a forgalmi 

torlódások csökkentése érdekében vonzóbbá kívánom tenni a közösségi közlekedést. Ez 

rendelkezésre állás és megbízhatóság kérdése, illetve azon is múlik, hogy mennyire könnyű 

megtervezni és lefoglalni egy utazást. Ezért a különféle közlekedési módokat integráló 

jegyrendszer kulcsszerepet játszhat a személygépkocsik alternatíváinak biztosításában. A 

jövőbeli átfogó stratégia részeként meg kell vizsgálnunk a városi mobilitás uniós keretét is, 

amelyet a polgárok igényeinek kell meghatároznia. A magángépjárművek alternatíváinak 

elérhetőknek és megfizethetőknek kell lenniük. Az aktív közlekedési módok (gyaloglás, 

kerékpározás) és a tömegközlekedés népszerűsítése mellett figyelembe kell vennünk az új 

(megosztáson alapuló, digitális) mobilitási eszközök, például az elektromos kerékpárok és 

robogók, valamint az új városi mobilitási szolgáltatások gyors fejlődését is. Ezzel 

párhuzamosan egyre nagyobb az igény az olyan városi zöld közterületekre, amelyek 

biztonságosak és elérhetők, többek között megfelelő körülményeket kínálva a gyalogosok és a 

csökkent mozgásképességű személyek számára. Ügyelni kell arra, hogy kellően ki tudjuk 

használni a megosztásalapú gazdaság és a modern technológiák nyújtotta lehetőségek 

előnyeit. A telekocsi- és személyszállítási szolgáltatások, az igény szerinti helyi közlekedés és 

a megosztásalapú közlekedés más formái kiegészítik a közösségi közlekedést és segítenek 

kezelni a városi közlekedés túltelítődésének problémáját. Ugyanakkor választ kell találnunk 

az új szolgáltatások kapcsán felmerülő kérdésekre és kihívásokra is: a városi 

mobilitástervezés, a közterülethasználat, a biztonság, a karbantartás, a társadalmi 

felelősségvállalás szempontjaira, hogy csak néhányat említsünk. A jelenlegi városi mobilitási 

csomag folyamatban lévő értékelése hozzájárul majd e kérdések átgondolásához. Az egyik 

szempont, hogy létre kell hozni egy olyan hatékony, digitális alapú rendszert (U-space), 

amely biztonságos, védett és fenntartható környezetet biztosít a drónműveleteknek, és 

tiszteletben tartja a magánélethez való jogot, főként a városi területeken. 
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Emellett, mint a korábbi válaszaimban is kifejtettem, prioritásnak kell tekinteni a tiszta 

mobilitás, ezen belül a tiszta járművek és az alternatív üzemanyagok elterjesztését, például a 

városi területeken kialakított feltöltőállomás-infrastruktúra révén. Fontos továbbá, hogy 

előrelépést érjünk el a kikötők villamosítása terén, mind a saját működésük, mind a kiszolgált 

hajók támogatása terén. Alapvető jelentőségű, hogy kialakítsuk a megfelelő ösztönzőket a 

városi és vidéki területeken. Fontos, hogy a tagállamok teljes körűen megfeleljenek a tiszta 

járművekről szóló új irányelvnek. Ez nem utolsósorban biztosítja a közpénzek jobb 

felhasználását is. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a közlekedési ágazat továbbra is a 

legnagyobb nitrogén-oxid-kibocsátó (2016-ban a teljes uniós NOx-kibocsátás 48%-áért volt 

felelős). Ami konkrétan a nitrogén-dioxidot illeti, segítséget kell nyújtanunk a tagállamoknak 

– és azokon belül több mint 130 városnak –, hogy meg tudjanak felelni az európai 

levegőminőségi előírásoknak.  

Egy fenntarthatóbb és intelligensebb közlekedési ágazat kialakításakor azt is biztosítanunk 

kell, hogy az méltányos és megfizethető legyen. Senkit nem hagyhatunk az út szélén. Az 

összekapcsoltság terén a félreesőbb városi és vidéki területeken fennálló hiányosságok 

kezelése több szintű fellépést igényel. A fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) hasznos 

eszköz, amely a fizikai városhatáron túl is alkalmazható.  

Újabban ismét megnőtt az érdeklődés az éjszakai vonatok iránt. Meg fogom vitatni az ágazat 

képviselőivel, hogyan célszerű támogatni az éjszakai vonatok üzemeltetését, kezdve a vasúti 

járművek és a vasúti-közúti kapcsolatok rendelkezésre állásával. A szárazföldi közlekedést 

érintő közszolgáltatási kötelezettségek jelenlegi jogi kerete jelenleg minden vasúti 

személyszállítási közszolgáltatásra kiterjed, ami alól a nemzetközi éjszakai vasúti 

szolgáltatások sem kivételek. Az illetékes nemzeti hatóságoknak ki kell értékelniük az 

alkalmazandó követelményeket, és adott esetben e kerettel összhangban rendelhetik meg a 

szolgáltatásokat. 

 

7.  Milyen konkrét lépéseket fog tenni például a modern forgalomirányítási technológiák 

és az integrált jegyrendszer alkalmazása érdekében, hogy megbízható, időszerű és 

gördülékeny multimodális közlekedési környezetet alakítson ki a polgárok 

mobilitásának megkönnyítése érdekében, különös figyelmet fordítva a csökkent 

mozgásképességű és a sajátos szükségletekkel rendelkező személyekre, és amely 

biztosítja, hogy garantáltak legyenek az utasok jogai, és javuljon a vasúti 

személyszállítás minősége? 

Meggyőződésem, hogy a multimodalitás hatékony eszközként segíti a zökkenőmentes, 

fenntartható és biztonságos konnektivitást és a meglévő infrastruktúrák jobb kihasználását. A 

fenntartható és intelligens mobilitás előmozdítása érdekében a közlekedési módokon belül és 

az azok közötti viszonylatok terén is intézkedésekre van szükség, ideértve az új ötletek és 

technológiák kidolgozását és tesztelését szolgáló kutatást is. Prioritásként kell kezelni az új 

digitális technológiák – a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás vagy a blokklánc – 

bevezetését a közlekedésben, de egyúttal foglalkozni kell azok emberi és etikai 

vonatkozásaival is, így a biztonság és a kiberbiztonság kérdésével, valamint a magánélet 

védelmével. 

A Horizont Európa kutatási és innovációs menetrendjének segítenie kell az ágazatot 

felkészülni két jelentős változásra: i. a jövőbeli, nulla kibocsátású műveletekre, teljes körűen 

digitalizált, versenyképes szolgáltatásokat nyújtva minden polgár és vállalkozás számára; 

illetve ii. az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitásra (CCAM). A jövő 
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kutatásai hozzájárulhatnak a technológiai kihívások leküzdéséhez és az új, integrált 

megoldások teszteléséhez. 

További erőfeszítéseket kell kifejteni a multimodális árufuvarozásra vonatkozó közös és 

interoperábilis adatszint támogatása, illetve a mobilitás mint szolgáltatás fejlesztése 

érdekében.  

Az intelligensebb és hatékonyabb forgalomirányítás szintén kulcskérdés valamennyi 

közlekedési mód kapacitáshiányának leküzdése, illetve a közlekedés környezeti lábnyomának 

csökkentése szempontjából. A légi forgalmi irányítás területén prioritást képez az egységes 

európai égbolt megvalósítása. Ez elengedhetetlen mind a polgári légi összeköttetések 

javításához, mind a légi közlekedés ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez. Elkötelezett 

vagyok a korszerű, hatékony, tisztább légi közlekedés és a zökkenőmentes európai légi 

forgalmi irányítás érdekében való gyors fellépés mellett. Működésének első éveiben a 

Shift2Rail jelentősen előrelendítette a magas szintű vasúti kutatást, melyet a közeljövőben az 

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS), az automatizálás és az árufuvarozás 

területén tervez folytatni. A tengerészeti ágazatban tovább fogom fejleszteni az uniós tengeri 

információcsere-rendszert, hogy tengervédelmi, tengerbiztonsági és környezetvédelmi téren a 

legkorszerűbb tengerfelügyeletet biztosítson. Tekintettel arra, hogy az autonóm hajózás 

fokozatos terjedésével az önjáró hajók a hagyományos személyzettel rendelkező hajókkal 

párhuzamosan használják az uniós kikötőket, egyúttal fejlettebb és testre szabottabb 

megközelítéseket kell kialakítani a hajómegfigyelés terén is. 

Mind a személy-, mind pedig az áruszállítás esetében a multimodális szállítás gyakran a 

mobilitás fenntarthatóbb formája, mint a kizárólag közúti szállítás. A kombinált szállítás 

előnyeinek maximalizálása érdekében kevesebb adminisztratív akadályra és több átrakodási 

létesítményre van szükség, különösen a peremterületeken. A külső externáliák pontos 

beárazása (v. ö. a 2. kérdéssel), megfelelő infrastruktúra és digitális információk nélkül a 

közúti szállítás alternatívái nem ölthetnek formát. Arra fogok törekedni, hogy pótoljuk e 

hiányosságokat.  

Ha azt akarjuk, hogy az utasokat áttérjenek a „multimodális utazásra”, kellően biztonságban 

kell érezniük magukat. Jóllehet az elmúlt 15 évben jelentős előrelépés történt e téren, továbbra 

is feladatot jelent annak biztosítása, hogy az európai – köztük a fogyatékossággal élő és a 

csökkent mozgásképességű – utasok védve legyenek a zavaroktól az utazás minden 

szakaszában. Először is gondoskodni kívánok arról, hogy a meglévő utasjogi szabályozás 

megfelelően működjön; ezután pedig meg fogom vizsgálni, hogy a piaci fejlődés 

figyelembevételével milyen lépésekre van szükség a multimodális utazás elősegítéséhez.  

E fejlemények támogatása céljából az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló új 

rendeletre irányuló bizottsági javaslat nagyobb hangsúlyt helyez a vasúti és a vízi 

közlekedésre, a digitalizációra és az alternatív üzemanyagok használatára. A teljes javasolt 

előirányzat meghaladja a 30 milliárd eurót. Meggyőződésem szerint az intermodális 

infrastruktúrafejlesztésnek kellő prioritást kell kapnia a tagállamok nemzeti terveiben a 2021–

2027-es időszakra vonatkozó következő többéves pénzügyi kereten belül rendelkezésre álló 

programok során. Erőteljesebb együttműködésre van szükség a köz- és a magánszféra 

szereplői között is, kezdve a kutatás és az innováció terén tett közös erőfeszítésekkel, többek 

között a köz- és magánszféra közötti partnerségek révén. Ezt a közlekedés terén létrehozott 

közös vállalkozások, nevezetesen a SESAR és a Shift2Rail sikereire építve, illetve az 

együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitást célzó új partnerség kialakítása révén 

kívánom elérni.  
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A forgalomnövekedéssel párhuzamosan a biztonsági fenyegetések (köztük a kiberbiztonsági 

kockázatok) alakulása egyszerre követeli meg és teszi mind bonyolultabbá a magas szintű 

biztonság és védelem fenntartását. Csak akkor tarthatjuk meg a polgárok és a közlekedési 

vállalatok bizalmát, ha ezt a kérdést „helyre tesszük”. A digitalizáció különleges kihívásokkal 

párosul, amelyekre szeretnék bizottsági kollégáimmal szoros együttműködésben kiemelt 

figyelmet fordítani. Ezek része a kibertámadással szembeni ellenálló képesség kiépítése, az 

utasok adatainak védelmét szolgáló megbízható rendszerek kialakítása, valamint az adatok 

rendelkezésre állásának és megosztásának biztosítása a megfelelő biztosítékok mellett, az új 

alkalmazások kifejlesztése és a szolgáltatások integrálása érdekében. 


