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1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség 

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, amelyek 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 tárcájához 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?  

Az Európai Unió a kontinens polgárai és közösségei érdekében elindított legnagyszerűbb 

demokratikus törekvés. Az alapító atyák elképzelése idővel továbbfejlődött és immáron több 

mint hatvan éve garantálja a béke, a jólét és a biztonság eszméinek érvényesülését. Aktív 

közpolitikai szerepvállalásom 1997-es kezdete óta elkötelezett vagyok Európa iránt, és 12 éve 

Önökkel együtt dolgozom ebben a házban az európai polgárok demokratikus törekvéseinek 

előmozdításán. Hiszek egy nyitott, virágzó és befogadó Európában, ahol senkit sem hagynak 

hátra, és senki sem érzi magát elhagyatottnak. Eddigi és jövőbeni intézkedéseim a szabadság 

és a demokrácia pillérein nyugszanak.  

 

2007-ben honfitársaim azon reményét és vágyát képviselve csatlakoztam az Európai 

Parlamenthez, hogy újraegyesítjük az európai népek totalitarizmus és a nehéz vasfüggöny 

által szétszakított családját. Meleg és szívélyes fogadtatásban volt részem, és tanúja voltam 

annak, ahogy Európa szíve újra dobogni kezdett mindkét felén: a keleti és a nyugati oldalon 

egyaránt. 

 

Néhány nap múlva Önök előtt fogok állni azzal a reménnyel, hogy az Európai Bizottság és 

kijelölt közlekedési biztosa elnyeri az Önök bizalmát, és partnerként tekinthetünk egymásra a 

közlekedés, azaz az európai jólét, a fenntarthatóság és a gazdasági fejlődés egyik 

kulcsfontosságú feltételét meghatározó szakpolitika előmozdítása terén. A közlekedés 

alapvető szolgáltatás polgáraink számára. Támogatja a személyek, az áruk és a szolgáltatások 

szabad mozgását, és alapvetően hozzájárul a kontinens kohéziójához. Kulcsfontosságú 

továbbá mobilitásunk fenntarthatóvá tétele, kontinensünk dekarbonizációja és azon 

kötelezettségvállalásunk teljesítése szempontjából is, hogy gazdaságunkat 2050-ig 

karbonsemlegessé tesszük. Teljes mértékben támogatom a megválasztott elnök, Ursula von 

der Leyen által előterjesztett politikai iránymutatásokat, és vállalom, hogy a 

közlekedéspolitikát az általa vázolt jövőkép egyik legsikeresebb előmozdítójává teszem. 
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Az Európai Parlament tagjaként abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) elnökeként 

szolgálhattam. Ez a tapasztalat rendkívül fontos számomra, mivel lehetővé tette, hogy a 

háromoldalú egyeztetéseken támogathassam előadóként dolgozó kollégáimat a 

szénlábnyomunk csökkentésére irányuló eddigi legambiciózusabb csomag kapcsán. A 

kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálata – beleértve annak a légi közlekedésre való 

kiterjesztését is –, valamint a tiszta energiáról szóló csomag elfogadása összességében 

rendkívül sikeres feladat volt az Európai Parlament és az Európai Bizottság számára, mivel 

közösen alkották meg bolygónk legfejlettebb dekarbonizációs rendszerét. Az ENVI 

bizottságban szerzett tudást, valamint minden erőfeszítésemet arra fogom fordítani, hogy 

haladjunk ezen az általunk kijelölt úton, és ennek érdekében biztosítsuk, hogy az ÖSSZES 

közlekedési mód érdemben hozzájáruljon Európa dekarbonizációjához.  

 

Az idei európai választásokat követően visszatértem az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottsághoz (ITRE), amelyben 2007-től kezdődően tíz évig dolgoztam. Az itt ellátott elnöki 

feladatok lehetővé tették számomra, hogy folytassam az új ipari jövő megteremtésére irányuló 

erőfeszítéseket, amelyek révén Európa 2050-re karbonsemlegessé válhat. E jövőkép 

megvalósításához új értékláncokra, üzleti modellekre és ösztönzőkre lesz szükség, amelyek 

révén az átmenetből globális gazdasági sikert kovácsolhatunk. Az ITRE bizottságban 

lehetőségünk nyílt az ügynökségek, a kutatási és innovációs programok, valamint a közös 

vállalkozások költségvetésének növelésére, és ez a 2020. évi költségvetésben közlekedési 

prioritásokat is érintett. Ennek a költségvetésnek átmenetet kell képeznie az új többéves 

pénzügyi kerethez, hogy az elkövetkező években stabil szinten lehessen tartani a 

beruházásokat. Alapvető fontosságú, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a 

közlekedéssel kapcsolatos olyan programok számára, mint például az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, mivel ezek képezik azon pilléreket, amelyeken a mozgás 

szabadsága és a belső piac hatékony működése nyugszik. 

 

A barangolási díjak megszüntetése mellett az Európai Parlamentben végzett közvetlen 

munkám legfőbb eredménye az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz. A legutóbbi 

jogalkotási ciklusban együttműködtem a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) 

előadóival, és sikeresen létrehoztuk a közlekedési, energia- és távközlési hálózatokba történő 

beruházások legfontosabb eszközét, amely ma már törzshálózataink és átfogó hálózataink 

kiépítését, valamint a közösségeinket elszigetelő, hiányzó létfontosságú összeköttetéseket 

finanszírozza.  

 
A közlekedésnek fenntarthatónak, biztonságosnak, intelligensnek, megbízhatónak és megfizethetőnek 

kell lennie. Ez jelentős kihívás, de egyben óriási lehetőség is az EU számára. Az új Bizottság egyik 

kulcsfontosságú prioritása a dekarbonizáció, amellyel az európai zöld megállapodás és a 2030-ra / 

2050-re vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzések is foglalkoznak majd. Jelenleg az EU teljes 

kibocsátásának közel egynegyede a közlekedésnek tudható be. Ahhoz, hogy 2050-ig átállhassunk a 

klímasemleges gazdaságra, – tudományos modellezés szerint – mintegy 90%-kal kell csökkentenünk a 

közlekedésből származó CO2-kibocsátást. 

Ezért Frans Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölttel szorosan együttműködve dolgozunk majd 

azon, hogy a közlekedést az európai zöld megállapodás központi elemévé tegyük. Ennek 

egyik fontos lépéseként a megválasztott elnök november 7-i megbízólevelében felkért arra, 

hogy terjesszek elő átfogó stratégiát a fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozóan. 

Ezzel összefüggésben messzemenőkig számítok az Európai Parlament észrevételeire. A 

stratégia sikeréhez széles körű politikai támogatásra lesz szükség. A kihívást annak biztosítása 

jelenti, hogy a közlekedés terén nagyra törő lépéseket tegyük a dekarbonizáció irányába, és 
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hogy maximálisan kihasználjuk az előnyöket, amelyeket a fenntartható és intelligens 

mobilitás polgáraink és vállalkozásaink számára kínál.  Célunk az, hogy Európa sikeresen 

átálljon egy kevésbé szennyező közlekedési rendszerre. Célunk továbbá, hogy Európa 

közlekedési rendszere és standardjai az új fejlesztések homlokterébe kerüljenek. Ennek 

érdekében átfogó megközelítésre van szükség, amely révén a rendelkezésünkre álló 

valamennyi eszközt mozgósítani tudjuk, és a különböző szintek valamennyi érdekeltje részt 

vállal, lefedve a közlekedési rendszer egészét: azaz a járműveket, az üzemanyagokat, az 

infrastruktúrát, a szabályozást, a műszaki szabványokat és a finanszírozási eszközöket is. 

Először is ambiciózus lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az összes 

közlekedési mód tekintetében csökkentsük a kibocsátást: a közúton, a levegőben és a 

tengereken egyaránt.  A légi közlekedésben például az egységes európai égbolt hiányában 

repülőútjainak szükségtelenül hosszabbak és szennyezőbbek. Az egységes európai égbolt 

teljes körű megvalósítása révén elérhető hatékonyságjavulásnak köszönhetően legalább 10%-

kal csökkenthetnénk a légi közlekedésből származó kibocsátást.  

Árösztönzőket és a „szennyező fizet” elvet kell alkalmaznunk. E megfontolásból együtt 

fogok működni Timmermans ügyvezetőalelnök-jelölttel annak érdekében, hogy csökkentsük, 

illetve fokozatosan kivezessük a kibocsátáskereskedelmi rendszerben a légitársaságok 

számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységeket, és hogy a kibocsátáskereskedelmi 

rendszert a tengeri szállításra is kiterjesszük. Ezek az intézkedések hozzá fognak járulni az 

európai zöld megállapodás célkitűzéseinek eléréséhez, és ugyanolyan fontosak lesznek, mint a 

standardok és a műszaki előírások javítása. A fogyasztóknak és a szennyezőknek kell 

viselniük utazásaik költségeit, beleértve a környezeti költségeket is, és intelligens 

módszereket kell alkalmaznunk az infrastruktúra-használat díjszabására. 

Vonzó, megfizethető és fenntarthatóbb alternatívákat kell előtérbe helyeznünk.  

Törekedni fogok a vasút fejlesztésére, különös tekintettel a teherszállításra és a nagysebességű 

összeköttetésekre. Olyan városi mobilitási politikát fogok kidolgozni, amely előmozdítja a 

tiszta tömegközlekedést, a kerékpározást és a gyaloglást. A meglévő mobilitási kínálatot ki 

kell egészítenünk a helyi és az igényvezérelt szállítást, valamint a mikromobilitást támogató 

intelligens és kollaboratív megoldások teljes körű kihasználásával. A mikromobilitás egyike 

azon területeknek, amelyekkel behatóan kívánok foglalkozni. Ez az ágazat egyértelmű 

lehetőségeket kínál a forgalmi torlódások csökkentésére. Bizonyos szempontokat azonban 

tovább kell vizsgálnunk. Ilyenek például az ágazat biztonsági mutatói, a foglalkoztatási 

feltételek, valamint a környezeti és üvegházhatásúgáz-kibocsátási mutatók terén elért 

eredmények. Szakpolitikai döntéshozóként biztosítanunk kell, hogy Európa úgy 

profitálhasson a mikromobilitásban rejlő lehetőségekből, hogy közben az esetleges negatív 

hatásokat is kezelni tudjuk. A fenntartható üzemanyagok közúti, légi, tengeri és belvízi 

közlekedésben való elterjedésének felgyorsítása valódi lehetőséget kínál majd az ágazatnak 

arra, hogy jelentős előrelépést tegyen a dekarbonizáció és a fenntarthatóság felé.  

Infrastrukturális hálózatunk kiépítésén és korszerűsítésén fogok munkálkodni annak 

érdekében, hogy a közlekedés biztonságosabbá, méltányosabbá, megbízhatóbbá, 

kiterjedtebbé, határokon és közlekedési módokon átívelőbbé és fenntarthatóbbá váljon. 

Azt is biztosítani kívánom, hogy a fenntarthatóság felé vezető út mindenki számára 

lehetőséget kínáljon, és senkit se hagyjunk magunk mögött. Mélyen elkötelezett vagyok a 

tisztességes munkafeltételek és az utasok jogainak védelme mellett is.  
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Az európai zöld megállapodásnak és az új ipari stratégiának egymással összehangoltan kell 

működnie. Célom az, hogy az uniós ipar az innováción, a digitalizáción és a modernizáción 

keresztül felvirágozzon és világszínvonalú eredményeket érjen el. A légi és a tengeri szállítás 

kiváltképpen globális ágazatok, amelyek a környezet hatékony védelme érdekében globális 

szintű fellépést és vezetést is igényelnek. 

Ha sikerül megfelelő egyensúlyt teremtenünk – és ezt kiemelt feladatomnak tekintem –, a 

polgárok, a gazdaság és a környezet egyaránt nyertesei lesznek e folyamatoknak. 

Személyesen is nagyon elkötelezett vagyok a nemek közötti egyenlőség mellett, és teljes 

mértékben támogatom a megválasztott elnök elképzelését: biztosíthatom Önöket afelől, hogy 

kabinetemben megfelelő egyensúly lesz mind a nemek, mind a tapasztalat, mind a földrajzi 

lefedettség tekintetében.  

A közlekedési ágazat az egyik leginkább férfiak által uralt ágazat. Tekintettel arra, hogy az új 

kihívásokat a legjobban különböző készségekkel és gondolkodásmóddal rendelkező 

emberekkel lehet kezelni, a sokszínűség előmozdítása alapvető fontosságú egy olyan 

ágazatban, amely óriási változásokon fog keresztülmenni az elkövetkező években, és amely 

már most is munkaerőhiánnyal küzd. Nagy örömömre szolgál, hogy előmozdíthatom a „Nők a 

szállításban – Uniós platform a változásért” kezdeményezést és a sokszínűség nagyköveteinek 

hálózatát. Aktívan hozzá fogok járulni a következő uniós nemi esélyegyenlőségi stratégiához 

is. Ezt Helena Dalli egyenlőségért felelős biztosjelölttel, valamint Margaritas Schinasszal, az 

európai életmód védelméért felelős alelnökjelölttel együttműködve fogom megvalósítani. 

 

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 

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 

november 7-i megbízólevélben meghatározott tevékenységekért. Rendkívül fontosnak tartom 

a kollegialitás elvét, és teljes mértékben együtt fogok működni a biztosi 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 
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követni fogok. Közéjük tartozik a nyitottság, a kölcsönös bizalom, a hatékonyság és a 

rendszeres információcsere. Von der Leyen megválasztott elnök politikai iránymutatása és 

megbízólevelei maradéktalanul tiszteletben tartják ezen 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 a hatáskörömbe tartozó minden 

jelentősebb kezdeményezésben. Ugyanakkor teljes mértékben tisztában vagyok a Parlament 

és a Tanács, mint társjogalkotók közötti egyenlő bánásmód fontosságával.    

 

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. Ennek jegyében 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.  

 

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 nagyobb átláthatóság érdekében a jogalkotási eljárás egésze 

során szorosan együtt fogok működni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A polgároknak 

tudniuk kell, hogy mi – mint az őket szolgáló intézmények – kivel találkozunk, kivel 

egyeztetünk és milyen álláspontot képviselünk a jogalkotási folyamat során. 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.    
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Von der Leyen megválasztott elnök támogatja az Európai Parlament jogalkotási 

kezdeményezési jogát. Kötelezettséget vállalt arra, hogy az általa vezetett Bizottság a 

Parlament tagjainak többségével elfogadott állásfoglalásokat követően jogalkotási aktust 

dolgoz ki, teljes mértékben tiszteletben tartva az arányosság, a szubszidiaritás és a minőségi 

jogalkotás elveit. 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. 

Határozott meggyőződésem, hogy ez javítani fogja a párbeszédet, erősíti a bizalmat és a közös 

cél érdekében való együttműködés iránti elkötelezettséget.   

 

 

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

bizottságok – a Tanáccsal egy időben és azonos feltételekkel – részt vegyenek a hatáskörömbe 

tartozó minden 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. 

 

Kérdések a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről  

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? 

Célom egy fenntartható, hatékony, biztonságos, intelligens, megbízható és megfizethető 

európai közlekedési rendszer létrehozása.  



 

 – 7 –   

A közlekedés a gazdaság egyik alapvető ágazata, amely az EU GDP-jének mintegy 5%-át 

teszi ki, és közvetlenül mintegy 11 millió embernek ad munkát. A közlekedés több mint 500 

millió európai mobilitási igényét szolgálja ki, emellett a gazdaság, a belső piac, valamint a 

nemzetközi kereskedelem zökkenőmentes működésének nélkülözhetetlen tényezője. A 

közlekedés iránti kereslet folyamatosan nő. A becslések szerint a 2015–2050 közötti 

időszakban az európai szárazföldi utas- és teherszállítás 35%-kal, illetve 53%-kal fog nőni. 

Mindez Európa-szerte kibővült lehetőséget biztosít az emberek és a vállalkozások 

összekapcsolására. Az előttünk álló kihívás az, hogy e lehetőségeket miként őrizhetjük meg és 

fejleszthetjük úgy, hogy közben a mobilitást teljesen fenntarthatóvá tesszük. Ma az Unió 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mintegy negyede a közlekedésből származik. Ahhoz, hogy 

2050-ig átállhassunk a klímasemleges gazdaságra, mintegy 90%-kal kell csökkentenünk a 

közlekedésből származó CO2-kibocsátást. Ehhez valamennyi fél részéről komoly és 

ambiciózus erőfeszítésekre van szükség. 

Teljes mértékben elkötelezett vagyok az EU éghajlat-politikai céljainak elérése mellett, 

biztosítanunk kell ugyanakkor, hogy ez igazságos és elfogadható módon, nem pedig 

polgáraink, vállalkozásaink és régióink kárára valósuljon meg.  

E jövőkép valóra váltásához az egyik első feladatom egy fenntartható és intelligens mobilitást 

célzó átfogó stratégia kidolgozása lesz, azt biztosítandó, hogy a közlekedés megfizethető is 

maradjon, és senkit se hagyjunk magunk mögött. Ennek részeként az uniós szinten 

rendelkezésre álló összes eszközt még koherensebb és hatékonyabb intézkedésekbe kell 

integrálni [az európai zöld megállapodással kapcsolatos részletekért lásd az 1. kérdést]. 

Az uniós klímasemlegesség 2050-ig történő elérése a közlekedés versenyképességének, 

igazságosságának és megfizethetőségének fenntartása mellett szükségszerűen azt jelenti, hogy 

a közlekedésnek korszerűbbé, hatékonyabbá kell válnia, valamint a kapacitáskorlátokat és az 

elöregedő infrastruktúrát is kezelnünk kell. Mindehhez a közlekedési hálózatokba való 

beruházásra és a digitális innováció kínálta lehetőségek kihasználására van szükség.  

Ehhez pedig megfelelő finanszírozást kell biztosítanunk a közlekedés számára a következő 

uniós költségvetésből olyan eszközökön keresztül, mint az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz, a strukturális és kohéziós alapok, az InvestEU és az Európai horizont program.  

Építenünk kell az olyan új technológiai és közösségi fejlesztésekben rejlő lehetőségekre is, 

mint a közlekedési szolgáltatások digitalizálása, az intelligens közlekedési szolgáltatások, az 

autómegosztás vagy a szolgáltatásalapú mobilitás [a digitalizációval kapcsolatos részletekért 

lásd a 7. kérdést].  

Az innovációhoz a megfelelő készségekre irányuló képzésnek és átképzésnek kell társulnia. A 

tisztességes munkakörülmények kulcsfontosságú feltételei annak, hogy a szállítási és 

közlekedési ágazatot vonzóvá tegyük a fiatal nő és férfi munkavállalók számára. A 

sokszínűség – nemekre is kiterjedő – előmozdítása alapvető fontosságú egy olyan ágazatban, 

amely az elkövetkező években óriási változásokon megy majd keresztül, és amely már most is 

munkaerőhiánnyal küzd. Fontos, hogy a társjogalkotók belátható időn belül jó eredményre 

jussanak a mobilitási csomag szociális és piacra jutási javaslataival kapcsolatban. 

A fenntartható mobilitás és a klímasemlegesség megvalósítását társadalmilag igazságos és 

gazdaságilag hatékony módon is lehet – és kell – irányítani. Messzemenőkig tisztában vagyok 

a polgárok által az üzemanyag- és a jegyárak emelkedésével összefüggésben megfogalmazott 

aggályokkal.  
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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 

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? 

A közlekedés természeténél fogva nemzetközi. A széles körű és kiterjedt közlekedési 

összeköttetések erősítik gazdaságainkat, és két szempontból is elősegítik társadalmaink 

virágzását:  

Egyfelől iparunk globális versenyképessége kulcsfontosságú. Elő kívánom segíteni a 

közlekedési piacok megnyitását, különösen a stratégiai partnerek és a gyorsan növekvő 

feltörekvő gazdaságok tekintetében, hogy szabad, tisztességes és torzulásoktól mentes 

versenyen, szabályozási konvergencián és egyenlő versenyfeltételeken alapuló, fenntartható 

piacokat hozzunk létre.  

Másfelől összeköttetéseket kell kialakítanunk szomszédainkkal és partnereinkkel. Ennek 

érdekében dolgozni fogok a TEN-T hálózat további bővítésén és teljes körű kiépítésén, 

valamint magas színvonalú és szabályokon alapuló nemzetközi standardok és közlekedési 

megállapodások előmozdításán (különösen a légi közlekedésben). Mindenekelőtt proaktívan 

érvényesíteni kívánom az EU és Ázsia között gyorsan fejlődő összeköttetésekhez fűződő 

európai érdekeket. 

Az is alapvető fontosságú, hogy az Unió egyértelműen hallathassa hangját, és hogy az 

egységesen fellépő Európa vezető szerepet töltsön be a közlekedési előírásokat és szabályokat 

kidolgozó nemzetközi szervezetekben, így különösen a Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezetben (ICAO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetben (IMO) és az ENSZ Európai 

Gazdasági Bizottságában (ENSU EGB).  

Továbbra is arra fogok törekedni, hogy az EU olyan átfogó légiközlekedési megállapodásokat 

kössön harmadik országokkal, amelyek új lehetőségeket nyitnak meg az európai légi 

közlekedési ágazat előtt, előmozdítják az európai standardok és az egyenlő versenyfeltételek 

érvényesülését, valamint olyan platformot hoznak létre, amelyen szorosabban 

együttműködhetünk partnereinkkel a biztonság, a védelem, a környezetvédelem és a szociális 

kérdések terén.  

A légi közlekedés biztonsága továbbra is prioritás marad számunkra, és ez a nemzetközi 

fellépésünkben is megjelenik. Ez különösen fontos a növekvő forgalomra és a légtérben 

megjelenő új belépőkre, például a drónokra tekintettel. Ennek jegyében többek között 

folytatni fogom a légiközlekedés-biztonsági felülvizsgálata kapcsán tavaly megkezdett 

munkát, amely megerősítette az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) 

szerepét, és bevezette az erőforrások tagállamok és EASA közötti összevonásának és 

megosztásának rendszerét. 
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Bár a közlekedés a gazdaság gerincét képezi, jelentős negatív hatásokkal jár együtt. 

Említhetném például a baleseteket, a légszennyezést, az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, a zajt 

és a forgalmi torlódásokat. Ezen externáliák költségét uniós szinten évi 1000 milliárd euróra 

becsülik. Éghajlat-politikai céljaink elérése érdekében alkalmaznunk kell a „szennyező fizet” 

elvet.  

Hozzá fogok járulni ahhoz, hogy a kibocsátáskereskedelemi rendszert a tengerhasznosítási 

ágazatra is kiterjesszük, a légi közlekedés számára térítésmentesen kiosztott kibocsátási 

egységeket pedig először csökkentsük, majd idővel teljes körűen kivezessük. Az Unió saját 

kibocsátáscsökkentési erőfeszítései mellett, ambiciózus intézkedéseket kell szorgalmaznunk a 

nemzetközi szervezetekben is, különösen az ICAO-ban és az IMO-ban. A légi és a tengeri 

szállítás globális ágazat, ezért a globális dimenzióval jól érzékelhetően foglalkozni kell a 

környezet védelme, valamint annak biztosítása érdekében, hogy iparunk versenyképessége ne 

sérüljön. 

Támogatni fogom továbbá Paulo Gentiloni gazdaságpolitikai biztosjelöltet az energiaadó-

irányelv felülvizsgálatában annak biztosítása érdekében, hogy az összhangban legyen az EU 

éghajlat-politikai célkitűzéseivel, különösen a légi és tengeri közlekedésben használt 

üzemanyagok kezelését illetően. 

A közúti közlekedés felelős az Unió üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 20%-áért, valamint a 

lég- és zajszennyezés legnagyobb részéért. A forgalmi torlódások számszerűsített költsége a 

GDP csaknem 2%-át teszi ki. Ki kell használnunk az útdíjak kínálta lehetőséget, hogy 

ösztönzőket teremtsünk a járműflották környezetbarátabbá tételéhez és az infrastruktúra jobb 

kihasználásához. Az útdíjak tekintetében arra fogom ösztönözni a tagállamokat, hogy az 

útdíjakról szóló, úgynevezett euromatrica-irányelvről folytatott tárgyalások lehetőleg gyorsan 

lezáruljanak, és olyan ambiciózus eredmények szülessenek, amelyek összhangban állnak az 

éghajlatpolitikai törekvéseinkkel. Fontos továbbá, hogy az útdíjakból származó bevételeket a 

közúti közlekedés fenntarthatóbb alternatíváiba fektessük be. 

Az árösztönzők csak akkor működhetnek, ha vannak vonzó alternatívák: a klímasemleges 

gazdaságra vonatkozó hosszú távú stratégiai jövőképünk 2050-re történő megvalósítása 

szempontjából a megoldás fontos részét képezi az, hogy a hosszabb utak esetében a közúti 

szállítás helyett a vasutat válasszuk. A vasúti áruszállítás jobb kihasználása segíteni fog 

bennünket a közúti szennyezés és torlódások kezelésében, amelyeket jelenleg a túlnyomórészt 

dízelüzemű nehéz tehergépjárművek okoznak. A vasút egyben a szárazföldi közlekedés 

legbiztonságosabb módja is. Ezért a vasút számára kedvező feltételek kialakításán fogok 

dolgozni, különös tekintettel a vasúti teherszállításra és nagysebességű személyszállítási 

szolgáltatásokra. Teljes mértékben támogatom azt a célkitűzést, hogy tegyük vonzóbbá a 

vasúti ágazatot a szolgáltatás minőségének javítása, azaz a megbízhatóság, a más közlekedési 

módokhoz való kapcsolódás és a költségek csökkentése révén.  

A vasúti árufuvarozásnak drasztikusan javítania kell teljesítményét ahhoz, hogy 

versenyképesebbé váljon. Fel kell számolnunk az Unión belüli határátlépés még meglévő 

akadályait is. Ez azonban csak a Bizottság, a nemzeti hatóságok és a vasúti ágazat közös 

erőfeszítésével valósítható meg.  

A vasútnak technológiai szempontból is korszerűbbé kell válnia. Az innovációt és a digitális 

átállást haladéktalanul előre kell vinnünk. Az ERTMS jelzőrendszer gyors kiépítése prioritást 

élvez. Célunk az, hogy a vonatok és a vasúti társaságok nemzeti határok nélkül működjenek 

az EU-ban. Az ennek eléréséhez szükséges jogszabályok már hatályban, és ösztönözni fogom 

a tagállamokat azok végrehajtására.  
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Változnia kell a vevőtapasztalatnak is. Könnyebbé kell tenni a vonatjegyvásárlást és a több 

üzemeltetővel történő zökkenőmentes utazást. Azt gondolom, hogy a piacnak kell megtalálnia 

a megoldásokat, és az adatokhoz való hozzáférés kulcsfontosságú kihívás lesz ebben az 

összefüggésben. A vasúti utasok jogainak további javítása ugyancsak hozzájárul majd a vasút 

vonzerejének növeléséhez. Nagy figyelmet fogok szentelni ennek a kérdésnek. Úgy 

gondolom, hogy egy jó és gyors megállapodás számottevően javítaná a vasúti utasok jogait, 

különösen, de nem kizárólag a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű 

személyekét. 

Szén-dioxid-kibocsátás szempontjából a leghatékonyabb közlekedési módot a belvízi utak 

kínálják, amelyek jelentős kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek magukban. Ezért támogatni 

fogom a belvízi szállítást. A fenntarthatóság érdekében az ágazatnak meg kell kezdenie a 

flotta zöldítését, és át kell gondolnia, hogy az éghajlatváltozás a jövőben milyen hatást 

gyakorol a belvízi hajók méreteire – a kisebb hajókat ugyanis kevésbé fogja érinteni az 

alacsony vízszint. 

A Bizottság már jelenleg is együttműködik a tagállamokkal az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás jegyében, mivel az éghajlatváltozás egyre gyakrabban okoz veszélyesen 

magas és alacsony vízszinteket. Alapvető fontosságú az integrált vízgazdálkodás, amely az 

árvízmegelőzést, a vízminőség védelmét, a biológiai sokféleséget és a hajózhatóságot is 

magában foglalja. Különböző uniós alapok (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, Európai 

horizont, Kohéziós Alap, LIFE) vehetők igénybe az ágazat dekarbonizációjára és 

digitalizálására, valamint a vízgazdálkodás és a hajózhatóság javítására.  

A belvízi szállítási ágazat számára elengedhetetlen fontosságú, hogy részét képezze annak az 

alapvető átalakulásnak, amelyet a digitalizáció és a dekarbonizáció idéz elő a közlekedés és a 

logisztika terén, a belvízi szállítást pedig jobban integrálnunk kell a teljes közlekedési 

rendszerbe. Nagy reményekkel nézek annak elébe, hogy teljes mértékben kiaknázzuk e 

fenntartható közlekedési módban rejlő lehetőségeket, és hogy gondolkodjunk például a 

korábbi NAIADES 2 program nyomon követésének mikéntjéről. 

A különböző szállítási módok (közúti, vasúti, belvízi és rövid távú tengeri szállítás) 

intelligens kombinációja fenntartható alternatívát kínálhat a kizárólag a közúti fuvarozásra 

épülő megoldásokhoz képest, jobban kihasználva a rendelkezésre álló infrastruktúrát és 

szolgáltatásokat, hozzájárulva ezáltal egy erős, reziliens és integrált közlekedési rendszerhez. 

A társadalom számára jelentkező előnyök ellenére a multimodális árufuvarozás továbbra is 

drágább és összetettebb, mint a közúti szállítás. A digitalizáció segíthet az összetettség 

csökkentésében, de meg kell szüntetnünk a költséghátrányt is, továbbá gondoskodnunk kell 

róla, hogy rendelkezésre álljon a közúti, a vasúti és a belvízi szállítási módok közötti 

átrakodási infrastruktúra. Az Unió nem minden régiója rendelkezik az ehhez szükséges 

infrastruktúrával. 

 

 

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 



 

 – 11 –   

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? 

Közlekedési infrastruktúránk a belső piac gerincét képezi, lehetővé teszi az áruk, az utasok, a 

szolgáltatások és a munkavállalók szabad mozgását. Célom a konnektivitás növelése Európán 

belül, Kelet és Nyugat, Észak és Dél között, valamint a vidéki és távoli területeken. Egyetlen 

régióról sem mondhatunk le. 

Az olyan kulcsfontosságú infrastrukturális projektek, mint a Rajna-Duna folyosó projektjei, 

jól szemléltetik az uniós hozzáadott értéket. Ezek sikeres végrehajtása elengedhetetlen ahhoz, 

hogy az összekapcsoltság valósággá váljon. Ezért megoldást kell találni a határokon átnyúló 

kulcsfontosságú infrastrukturális projektek megvalósítása terén fennmaradó késések és 

esetleges politikai feszültségek problémájára.  

E tekintetben 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.  

Törekedni fogok az Európa és a világ többi része közötti konnektivitás támogatására is. Ebben 

az összefüggésben nagyon fontos a TEN-T hálózat továbbfejlesztése a partnerországok – 

köztük a dél-mediterrán országok – tekintetében. Kiemelt figyelmet fogok fordítani a 

harmadik országok létfontosságú infrastrukturális beruházásaira, szoros együttműködésben 

kollégámmal, Margrethe Vestager ügyvezetőalelnök-jelölttel. 

A Bizottság jelenleg értékelést készít a TEN-T kereteiről. Célom az lesz, hogy a jelenlegi 

felülvizsgálatot egy olyan korszerű, megújult TEN-T politika előmozdítására használjuk fel, 

amely elősegíti a tiszta mobilitást, beleértve az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 

rendelkezésre állását; előmozdítja a jobb közlekedést, és kiaknázza a digitális átalakulásban 

rejlő lehetőségeket. Alaposabban meg fogom vizsgálni azokat a biztonsági szempontokat is, 

amelyek esetében további javulásra van szükség.  

Nagy jelentőséget tulajdonítok a TEN-T egyszerűsítéséről szóló, függőben lévő bizottsági 

javaslatnak is. Ez a kezdeményezés fontos ahhoz, hogy megvalósítsuk a TEN-T törzshálózat 

kiteljesítésére vonatkozó 2030-as célunkat. A szöveg a társjogalkotók általi elfogadása után 

hozzá fog járulni az infrastrukturális projektek adminisztratív késedelmeinek csökkentéséhez. 

Üdvözlöm az Európai Parlament e javaslattal kapcsolatos ambiciózus álláspontját és 

elkötelezettségét a javaslat gyors elfogadását célzó munka mellett. 

A TEN-T hálózat modernizálása nem lehetséges pénzügyi források nélkül. Ösztönöznünk kell 

az európai közlekedési infrastruktúra fejlesztésébe és korszerűsítésébe való köz- és 

magánberuházásokat. A (megújult) Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, az InvestEU és az 

egyéb, például a kutatást és a területi kohéziót támogató eszközök segíthetnek ebben.  

A katonai mobilitás és a kettős felhasználású projektek egyértelmű szinergiákat és 

lehetőségeket biztosítanak. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében katonai 

mobilitási keret állna rendelkezésre a kettős felhasználású polgári-katonai közlekedési 

infrastruktúra egyértelmű szabályok alapján történő finanszírozására. Ez lehetővé tenné 

közlekedési infrastruktúránk korszerűsítését, egyben megkönnyítené a katonai erők és 

felszerelések gyors mozgását és szállítását, hozzájárulva ezáltal az Unió és polgárai 

védelméhez. 
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A beruházások során szem előtt kell tartanunk éghajlat-politikai céljainkat. A 2021–2027 

közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tekintetében a Bizottság azt javasolta, 

hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kiadások összesen 25 %-ra emelkedjenek, és 

programonként konkrét célokat tűzött ki. Örömmel láttam, hogy a Parlament és a Tanács a 

román elnökség alatt elért részleges megállapodásukban 60 %-os célt tűztek ki az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz teljes programja tekintetében. Ez a közlekedést az 

éghajlatváltozással kapcsolatos beruházások élmezőnyébe helyezi. Az Európai Parlament 

támogatása kulcsfontosságú lesz ahhoz, hogy a tárgyalások jelentős eredménnyel záruljanak.  

Úgy vélem, hogy támogatni kell az összekapcsolt és automatizált mobilitási megoldásokat, 

és ki kell ezeket aknázni az uniós közlekedés biztonságának, kapacitásának és 

fenntarthatóságának növelése érdekében. Az ERTMS európai vasúti jelzőrendszer például 50 

%-kal növelheti a kapacitást, 25 %-kal a biztonságot, és 25 %-kal csökkentheti a költségeket. 

Támogatni fogom az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) bevezetését is. Ezek innovatív 

szolgáltatásokat nyújtanak a közúti közlekedés és a forgalomirányítás területén. Lehetővé 

teszik a felhasználók jobb tájékoztatását, valamint a közlekedési hálózatok biztonságosabb, 

összehangoltabb és intelligensebb használatát.   

Az együttműködő, összekapcsolt és automatizált mobilitás alapvetően megváltoztathatja a 

közúti mobilitást. Ez újabb kvantumugráshoz vezethetne a közúti biztonság terén, mivel az 

automatizált járműveknek soha nem terelődik el a figyelme, soha nem fáradtak vagy állnak 

befolyás alatt, és képesek minden lépésüket koordinálni egymással [a biciklizésről a 6. 

kérdésben esik szó]. A biztonság az, ami fenntartja az emberek közlekedési ágazatba vetett 

bizalmát. Ez minden közlekedési mód esetében alapvető fontosságú. Évente több mint 25 000 

ember hal meg az európai közutakon – naponta egy busznyi. Ez elfogadhatatlan. Célom, hogy 

2050-re az EU közútjain a halálos áldozatok száma nullára csökkenjen – ez a „zéró-

elképzelés”. Ma azt látom, hogy a haladás stagnál, és az uniós tagállamok közötti 

különbségek továbbra is jelentősek. A biztonságos rendszer holisztikus megközelítésén kell 

dolgoznunk: a járműveket, az infrastruktúrát és az úthasználók viselkedését tudományos 

elvekre építve, megbízható adatok és teljesítményellenőrzés alapján kell kezelnünk. A közúti 

közlekedés biztonságával kapcsolatos felelősség megoszlik az EU, valamint a nemzeti, 

regionális és helyi kormányzatok között. Ezeknek a szereplőknek készen kell állniuk arra, 

hogy teljes mértékben betöltsék szerepüket. 

Az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer jelenlegi működési módja mellett közelít 

kapacitása korlátaihoz. A légi forgalom közelmúltbeli növekedése olyan mértékű késéseket 

eredményez, amilyenek több mint egy évtizede nem voltak tapasztalhatók, súlyos károkat és 

kényelmetlenségeket okozva a légi utasoknak. Hangsúlyoznom kell azonban azt is, hogy a 

hatékonyabb légiforgalmi szolgáltatási rendszer és az egységes európai égbolt alapvető részét 

képezik a továbbra is növekő és komoly aggodalomra okot adó üzemanyag-fogyasztás és 

légiközlekedési kibocsátás csökkentéséhez szükséges szakpolitikai kombinációnak.  Ezen 

túlmenően az európai légi közlekedési ágazat jelentős fejlődésen ment keresztül, és olyan új 

kihívások állnak előtte, mint a drónok, a kiberbiztonság stb. Az egységes európai égbolt 

(SES) kezdeményezés 2004-ben indult azzal a céllal, hogy csökkentse az európai légtér 

töredezettségét, és javítsa az európai légiforgalmi szolgáltatási rendszer teljesítményét a 

biztonság, a kapacitás, a költséghatékonyság és a környezetvédelem tekintetében. Ezek az 

elemek ma is ugyanúgy érvényesek. Az egységes európai égbolt valamennyi kívánt területen 

elhozta a biztonságot és a javulást. Sokat sikerült elérni, de még többet kell tennünk, 

különösen a környezetvédelem terén. Nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament 

elkötelezetten támogatja ezt az ügyet. Figyelembe véve az elmúlt évtized tanulságait, a 

légtérszerkezetről szóló tanulmány és a bölcsek csoportjának ajánlásait, úgy vélem, hogy itt 

az ideje, hogy tovább vigyük ezt az ügyet, és valódi változást érjünk el. 
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A közlekedésbiztonság alapvető fontosságú polgáraink számára, a közlekedési rendszerbe 

vetett bizalom fenntartásához, és alátámasztja az európai gazdaságot. A közlekedést érintő 

terrorfenyegetések továbbra is jelentősek, és folyamatosan fejlődnek. A kiberbiztonság egyre 

kritikusabbá válik. Gondoskodnunk kell arról, hogy jogszabályaink megfeleljenek a 

céljuknak, és képesek legyenek alkalmazkodni a változó fenyegetésekhez. Fellépéseinknek 

ugyanakkor kockázatalapúaknak és arányosaknak kell lenniük. Ezért a meglévő és 

kialakulóban lévő biztonsági fenyegetésekre való kiegyensúlyozott és hatékony válaszadást 

támogatom, akár uniós, akár tagállami szinten. Törekednünk kell a kockázatok csökkentésére, 

ezzel párhuzamosan meg kell őriznünk az utazás kényelmét, valamint az áruk és utasok 

zökkenőmentes áramlását a repülőtereken.  

A fenntartható alternatív üzemanyagok használatának növelése jelentős mértékben hozzá 

fog járulni a közlekedés dekarbonizációjához. Az európai zöld megállapodás kontextusában 

kiemelt figyelmet fogok fordítani a fenntartható és alternatív üzemanyagoknak a közúti, a 

tengeri, a belvízi és a légi közlekedésben való fokozott terjesztése felgyorsítására.  

A kutatás és az innováció kulcsfontosságú lesz a megfelelő megoldások rendelkezésre 

állásának biztosításához. Ehhez megfelelő termelési kapacitásnak, valamint az európai töltő- 

és üzemanyag-feltöltő infrastruktúra megfelelő rendelkezésre állásának kell társulnia.  

Az alternatív üzemanyaggal működő járművek feltöltésének vagy megtankolásának 

ugyanolyan egyszerűnek kell lennie, mint a belső égésű motorral működőkének – mindenütt 

az EU-ban! Olyan átfogó hálózatra van szükségünk, amely határokon átnyúlóan 

interoperábilis, könnyen hozzáférhető és használata megfizethető. Ehhez nyílt és versenyen 

alapuló piacokra van szükség. Jelenleg zajlik az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájáról 

szóló irányelv értékelése. Különös figyelmet fogok szentelni az értékelés eredményének, és 

adott esetben mérlegelni fogom, hogy szükség van-e intézkedésre annak érdekében, hogy az 

irányelv betöltse rendeltetését az elkövetkező években.  

Az állami és magánforrásokat mozgósító intézkedéseket a nulla kibocsátású (akkumulátoros 

és hidrogén-üzemanyagcellás) járművek nyilvánosan hozzáférhető töltőállomásai számának 

jelentős növelésére fogom összpontosítani, valamint valamennyi közlekedési mód 

tekintetében az alternatív üzemanyagok teljes körű összekapcsolására, ideértve a repülőterek 

és kikötők fokozott villamosítását is.  Ehhez a villamosenergia-hálózatok megerősítésére is 

szükség lesz.  

Bizottsági munkatársaimmal együtt azon dolgozunk majd, hogy a pénzügyi források és a 

megfelelő szakpolitikai keretek kombinálásával kialakítsuk az alternatív üzemanyagok 

valamennyi közlekedési módra kiterjedő, megfelelő árösztönzőit, és elősegítsük az alternatív 

üzemanyagok, infrastruktúrák és járművek terjedését.  

Az alternatív üzemanyagok nélkülözhetetlenek a hajók kibocsátásának csökkentéséhez. Ma az 

egyetlen széles körben elérhető, kevésbé szennyező üzemanyag a cseppfolyósított földgáz 

(LNG). Kielégítő megoldást nyújt a légszennyezéssel kapcsolatban előttünk álló kihívásokra, 

ám korlátozott a vele járó szén-dioxid-megtakarítás. Ezért csupán átmeneti szerepet tölthet be 

az alacsony kibocsátású megoldások felé vezető úton. A tengeri LNG telepítésében Európa 

vezető szerepet tölt be, és az e terén szerzett tapasztalatainkat például fel kellene használni az 

alacsony és zéró karbontartalmú üzemanyagokkal kapcsolatos intézkedések kidolgozása 

során.  

A vasút esetében a villamosítás továbbra is fontos célkitűzés. Napjainkban az EU-ban a vasúti 

forgalom több mint 80 %-a villamosított. Ahol ez nem gazdaságilag nem lehetséges, ott a 

hibrid vagy hidrogénvonatok jelenthetnek alternatívát. 
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 [A digitalizációval kapcsolatos további részletekért lásd a 7. kérdést.] 

 

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 

határokon átnyúló éjszakai vonatok hozzájárulnak a fenntartható hosszabb távú 

utasforgalomhoz Európában, és tenne-e lépéseket ezek támogatására? 

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 fenntartható és intelligens mobilitásról szóló jövőbeli átfogó stratégia részeként közelebbről 

meg kell vizsgálnunk az uniós szabályozást és azt, hogy az miként viszonyul a városi 

mobilitáshoz, amelyet a polgárok igényeinek kell meghatároznia. A hagyományos 

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. A jelenlegi városi mobilitási csomag folyamatban lévő értékelése hozzájárul 

majd e kérdések átgondolásához. Ügyelni kell arra, hogy kellően ki tudjuk használni a 

megosztásalapú gazdaság és a modern technológiák nyújtotta lehetőségeket. 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 utak 

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, a munkavállalói jogok 

szempontjaira, hogy csak néhányat említsünk. Lehetséges, hogy a szubszidiaritás elvének 

teljes körű tiszteletben tartása mellett meg kell majd vizsgálnunk azokat a területeket, 

amelyekre még nem terjed ki az uniós jogszabályok hatálya.  

Nem kétséges, hogy a drónok megjelennek városainkban. Ezt fel kell karolnunk, mivel 

számos új lehetőséget kínálnak, ugyanakkor azt is biztosítanunk kell, hogy megfelelő 

szabályozás vonatkozzon rájuk. A légi közlekedés biztonságáról szóló új alaprendelet 

hatalmas előrelépést jelentett e tekintetben. Létre kell hozni egy olyan hatékony, digitális 

alapú rendszert (U-space), amely a drónműveletekhez biztonságos, védett és fenntartható 

környezetet biztosít, és tiszteletben tartja a magánélethez való jogot, főleg a városi 

területeken. 
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Egyre több európai város vezet be városi járműbehajtási korlátozásokat, például dugódíjas 

övezeteket, gyalogos övezeteket vagy alacsony kibocsátású övezeteket, legyen az a jobb 

levegőminőséget, a városok vonzerejének növelését vagy az infrastruktúra optimalizálását 

célzó szakpolitikai célkitűzések elérése érdekében. Támogatni kell a városok 

kibocsátáscsökkentési erőfeszítéseit. Ugyanakkor fontos segítséget nyújtani a személy- és 

áruszállítás előtt álló azon kihívások kezeléséhez, amelyeket e különböző rendszerek 

bevezetése jelenthet. Ebben az Unió szerepet játszhat. Első lépésként több digitális eszközt 

kell használnunk a polgárok és a vállalkozások jobb tájékoztatása és az alternatív mobilitási 

megoldások rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. 

A légszennyezés évente 400 000 korai halálesetért felelős az EU-ban. A közúti közlekedés 

ehhez jelentősen hozzájárul. A könnyű- és a nehézgépjárművekre vonatkozó új szén-dioxid-

kibocsátási előírások a Juncker-Bizottság által elfogadott valós vezetési feltételek melletti 

kibocsátásvizsgálattal együtt hasznos eszközök a kibocsátás csökkentésére és a 

levegőminőség javítására. A típusjóváhagyásra és a kibocsátásvizsgálatra vonatkozó új 

szabályok – többek között a CO2-tól eltérő légszennyező anyagok (például NOx, szálló por) 

tekintetében az Euro/EURO kibocsátási határértékekre vonatkozó előírások – biztosítani 

fogják, hogy a vizsgálatok jobban tükrözzék a járművek tényleges közúti kibocsátásait. 

Ugyanakkor a tiszta üzemű járművekről szóló irányelv szerinti új közbeszerzési szabályok 

ösztönözni fogják a tiszta üzemű járművek terjedését, különösen a városi buszok esetében.  

A keret rendelkezésre áll; csak ki kell teljesítenünk, és ösztönöznünk kell a kibocsátásmentes 

mobilitásra való átállást. E célból számos kérdést meg kell vizsgálni, például a 

nehézgépjárművekre vonatkozó CO2 kibocsátási előírások autóbuszokra való kiterjesztését, a 

járművek életciklus-hatásainak a kipufogócsőből származó kibocsátásokon túlmutató 

értékelését, a kibocsátások valós idejű nyomon követésének megvalósítását, valamint az 

alacsony és nulla kibocsátású járművek gyorsabb elterjedéséhez szükséges feltételek 

megteremtését. 

Az árjelzések fontosak. Az úthasználati díjakról (Euromatrica) szóló irányelv  kulcsszerepet 

játszhat a környezetbarátabb járművek használatának ösztönzésében és általánosságban a 

környezetszennyezés költségeinek az úthasználati árakba történő beépítésében. Megtettük az 

első lépéseket, de további intézkedésekre lesz szükség az éghajlat, városaink 

levegőminőségének és a lakosság egészsége védelme érdekében. A tömegközlekedés e 

tekintetben különösen fontos. Elsőbbséget kell biztosítani ennek az ágazatnak a kiemelt 

támogatása számára, már csak a tiszta üzemű járműflottákra való átállás érdekében is.  

Az éjszakai vonatok révén a vasút még hosszabb távolságokon is vonzó alternatívát 

jelenthetne a repülőjáratokkal szemben. A szárazföldi közlekedést érintő közszolgáltatási 

kötelezettségek jelenlegi jogi kerete a nemzetközi éjszakai vasúti szolgáltatásokra is kiterjed: 

az illetékes nemzeti hatóságoknak értékelniük kell az alkalmazandó követelményeket, és e 

kerettel összhangban pályáztathatnak meg szolgáltatásokat. Meg szeretném vitatni az ágazat 

képviselőivel, hogy hogyan célszerű támogatni az éjszakai vonatok üzemeltetését, például a 

vasúti járművek és a vasúti-közúti kapcsolatok jobb elérhetősége révén.  

 

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? 
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Támogatni kívánom a szállítási módonként rögzített, különálló menetrenddel rendelkező, 

kínálatvezérelt mobilitási rendszerről a háztól házig terjedő multimodális megoldásokat 

alkalmazó, keresletvezérelt rendszerre való áttérést. A menetrendekkel, a késésekkel, a 

forgalmi feltételekkel, a járművek és rakományok helyével, a berendezések és az 

infrastruktúra rendelkezésre állásával, a rakományok célállomásaival stb. kapcsolatos 

információk megosztásával a teherszállításban is optimalizálhatók a műveletek, 

csökkenthetőek a forgalmi torlódások és a várakozási idők, elkerülhetőek az üresjáratok, és 

végső soron csökkenthető az üzemanyag-felhasználás és a kibocsátás.  

A vállalkozásoknak természete megtartani maguknak az információkat, de mostanság kezdik 

felismerni, hogy a megosztás milyen hatalmas értéket képvisel. Mindazonáltal a 

vállalkozásoknak és a polgároknak egyaránt szükségük van egy olyan keretre, amely 

gondoskodik az érzékeny adatok védelméről, az interoperabilitásra vonatkozó szabványokról 

és a közös adatmodellekről.  

Ami a teherszállítást illeti, már folyamatban van a vállalkozások és a hatóságok közötti 

kommunikáció két elemének megvalósítása. Az európai egyablakos tengerügyi ügyintézési 

környezet megvalósítása és az elektronikus áruszállítási információkról szóló bizottsági 

javaslat társjogalkotók általi elfogadása nemcsak jelentősen csökkenteni fogja a fuvarozók 

adminisztratív költségeit, hanem előkészíti a vállalkozások közötti adatcserét is. 

Emellett azon fogok munkálkodni, hogy elősegítsem az olyan összekapcsolt és automatizált 

közlekedési megoldások kifejlesztését, amelyek növelhetik az uniós közlekedés biztonságát, 

kapacitását és fenntarthatóságát. Ami a közúti közlekedést illeti, szeretném, ha biztonságos és 

védett vezetéstámogató mechanizmusok jönnének létre. 

A fokozott automatizálás csökkentheti a magántulajdonban lévő járművek iránti igényt is, és 

jelentősen megkönnyítheti a járművek és az utazások megosztását. Az összekapcsolt és 

autonóm mobilitás sokkal személyre szabottabb tömegközlekedési formává válhat, amely az 

utolsó kilométerekre nyújt szolgáltatásokat, és gördülékenyen kapcsolódik a nagy forgalmú 

tömegközlekedéshez. Ez aztán jelentős hatást gyakorolhat a földhasználatra, nagymértékben 

csökkentve a parkolóhelyek szükségességét és a gépkocsik számát. 

Sok kísérleti projekt van folyamatban Európában, a tagállamokon belül és az iparral közösen.  

A közös vállalkozások olyan kulcsfontosságú partnerségek, amelyek révén az EU 

támogathatja a tiszta és innovatív technológiák bevezetését. Gyorsabban tanulhatunk, ha 

erőfeszítéseinket jobban összehangoljuk és koordináljuk. Közös stratégiai kutatási és 

innovációs menetrendre van szükség ahhoz, hogy felgyorsítsuk az összekapcsolt és 

automatizált mobilitás fejlődését és tényleg teljes mértékben kiaknázzuk a benne rejlő 

lehetőségeket. Ez az oka annak, hogy a közelmúltban létrejött egy köz- és magánszereplőkből 

álló platform.  

Hasonlóképpen, az ERTMS európai vasúti jelzőrendszer is jelentős előnyökkel jár a 

kapacitás, a biztonság és a költségek tekintetében, és szükség lenne gyors kiépítésére.  

[A közlekedésszervezési technológiákkal kapcsolatos további részletekért lásd az 5. kérdést.] 
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A versenyképesség szintén kulcsfontosságú tényező: 11 millió európai dolgozik közlekedési 

termékeken és szolgáltatásokon. A globális verseny egyre erősödik. Azt akarom, hogy 

iparunk vezető szerepet játsszon a tiszta, intelligens és felhasználóközpontú közlekedés felé 

vezető globális átalakulásban. Hozzá kívánok járulni az új technológiákban – például a 

mesterséges intelligenciában, a dolgok internetében, a blokkláncban, a nagy adathalmazokban 

és a drónokban – rejlő lehetőségek kiaknázásához is. Fontos előrelépést elérni a digitalizáció 

terén, és ennek érdekében meg kell vizsgálni minden ösztönzőt, például a szabványosítást, a 

finanszírozást, a köz- és a magánszféra érdekelt felei közötti szorosabb együttműködést, 

valamint szükség esetén a vonatkozó szabályozási kereteket. Lehetővé kell tennünk új üzleti 

környezetek kialakulását.  

A digitalizáció, az automatizálás és a villamosítás átalakítja a közlekedési ágazatot és a hozzá 

kapcsolódó munkahelyeket. Nehéz megjósolni, hogy az automatizálás pontosan milyen hatást 

fog gyakorolni a munkahelyekre és a készségekre, de minden szereplőnek meg kell tennie a 

magáét annak érdekében, hogy a hagyományos tevékenységekben foglalkoztatott 

munkavállalók ne szakadjanak le. A folyamatban lévő átalakulási folyamat jobb megértése 

érdekében a Bizottság már jelenleg is finanszíroz kutatási projekteket, és együttműködik a 

szociális partnerekkel. Az egyes közlekedési módokra irányuló konkrét kezdeményezések 

mellett továbbra is összpontosítani kell a horizontális szociális szempontokra, például arra, 

hogy miként lehet a legjobban megszervezni a munkavállalók továbbképzését és képzését. 

Ezekben az ügyekben nagyon szorosan együtt fogok működni Nicolas Schmit 

foglalkoztatásért felelős biztosjelölttel és Valdis Dombrovskis emberközpontú gazdaságért 

felelős alelnökjelölttel. Ha az automatizálásra való átállás során megfelelően figyelembe 

vesszük a szociális szempontokat, aktívan alakíthatjuk a jövőt. 

Elkötelezett vagyok amellett is, hogy hozzájáruljak az utasok megfelelő szintű védelmének 

kialakításához az esetleges fennakadásokkal (hosszú késések, járattörlések és egyebek) 

szemben.  

Tisztában vagyok azzal, hogy aktív intézményközi megbeszélések folynak a vasúti 

személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól szóló jelenlegi javaslatról, és érdeklődéssel 

várom, hogy dolgozhassak e fontos kérdéseken. Ha azt akarjuk, hogy az emberek többet 

utazzanak vonattal, tudniuk kell, hogy jogaikat védelem illeti. 

Tovább kell fejlesztenünk a légi utasok jogainak jelenlegi rendszerét is. Sok utas nem ismeri e 

jogokat, vagy nehezen tudja érvényesíteni azokat; a légi fuvarozók úgy vélik, hogy a 

szabályok túl nehézkesek és költségesek, és a végrehajtás nem következetes a tagállamokban. 

A 2013. évi bizottsági javaslatot a Tanács még nem vitatta meg, pedig a Parlament 2014 

februárjában elfogadta első olvasatát. Várakozással tekintek az e célkitűzések megvalósítását 

célzó munka elé, beleértve annak alapos vizsgálatát, hogy az utasokat milyen védelem illeti 

meg a légitársaságok fizetésképtelensége esetén. 

Az utasok egyhatoda jelenleg fogyatékossággal élő vagy csökkent mozgásképességű személy 

– és ez az arány a népesség idősödése miatt egyre nő. Arra fogok törekedni, hogy ez az 

utascsoport valamennyi közlekedési mód esetében erősebb védelmet élvezzen! Szükségük van 

a támogatásunkra! Ezzel összefüggésben meg kell vizsgálnunk, hogy az ezen a területen 

alkalmazandó szabályok – a légi, a busz- és a tengeri közlekedést igénybe vevő 

mozgáskorlátozott személyekkel foglalkozó három rendelet – továbbra is megfelelnek-e a 

célnak.  


