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ÖSSZEFOGLALÓ 

A tanulmány háttere és célja 
A transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) az Európai Unió közlekedési politikájának 
sarokköve. A jelenlegi többéves pénzügyi keret időszaka 2013-ban véget ér, és az Európai 
Bizottság erre tekintettel 2011 októberében a transzeurópai közlekedési hálózatra 
vonatkozó politika és a regionális politika felülvizsgálatát célzó javaslatokat tett közzé. 
 
Az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága azért rendelte meg ezt a 
tanulmányt, hogy áttekintést kapjon az Unió közlekedési infrastruktúrájáról, különösen a 
transzeurópai közlekedési hálózat finanszírozásának jelenlegi és jövőbeni pénzügyi 
eszközeiről és forrásairól. 
 

A transzeurópai közlekedési hálózat szakpolitikai felülvizsgálata 
A transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó jelenlegi politika felülvizsgálata során az 
Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a legfontosabb (kiemelt) projektek 
közül számos megvalósítása késedelmet szenved. Ennek egyik oka a projektek elégtelen 
finanszírozása. A transzeurópai közlekedési hálózat politikája ez idáig inkább rosszul 
összekapcsolt nemzeti projektek szőttesét eredményezte egy teljes mértékben 
összekapcsolt pán-európai hálózat helyett. Ezért nagyobb figyelmet kell szentelni a határon 
átnyúló kapcsolatoknak, a különböző közlekedési módok összehangolásának, valamint az 
interoperabilitás fejlesztésének. 
 

A Bizottság javaslatai és a transzeurópai közlekedési hálózat 
finanszírozása 
A Bizottság javaslatai1 különböző módszerekkel próbálják kezelni a problémákat. Először is 
meghatároztak egy két rétegből álló hálózatot, amely a főbb gazdasági agglomerációkat és 
a főbb kikötőket és reptereket összekötő törzshálózatból, illetve a nemzetközi közlekedésre 
szolgáló összes közlekedési csatornát magában foglaló, szélesebb körű átfogó hálózatból 
áll. Ezen túlmenően prioritásként kell kezelni a határokon átnyúló kapcsolatokat és az 
éghajlati célkitűzések elérését támogató projekteket.  
 
A közlekedésről szóló 2011-es fehér könyv említi a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-
T) 2050-ig történő kiépítésének és a törzshálózat 2030-ig történő kiépítésének szándékát. 
A Bizottság becslése szerint a TEN-T 2020-ig történő kiépítéséhez nagyjából 500 milliárd 
euró szükséges, amelyből 250 milliárdos becsült összegű beruházás szükséges a 
törzshálózat kiépítéséhez (COM(2011)665/3). 
 
A 2007–2013-as időszakban a TEN–T-be való tervezett összberuházás 390 milliárd euróra 
rúg, amelyben az egyéb (nemzeti) források aránya a legnagyobb, 73% (285 milliárd euró). 
A fennmaradó 27% (105 milliárd euró) az uniós alapokból és az EBB által kerül 
finanszírozásra.  
 
Az újonnan javasolt Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (közlekedés) majdnem négyszer 
akkora, mint a jelenlegi TEN-T program: nagyságuk 31.7 milliárd euró, illetve 8 milliárd 
euró. A növekedés egy része a Kohéziós Alapból a Hálózatfinanszírozási Eszköz részére 

                                                 
1  A javaslatok közt szerepel a transzeurópai közlekedési hálózat irányelveinek, az európai összekapcsolódási 

eszközre vonatkozó javaslatnak és a Kohéziós Alapra vonatkozó javaslatnak a felülvizsgálata, lásd a 2.2. és 3. 
fejezeteket az összes vonatkozó javaslatot és uniós dokumentumot illetően. 
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elkülönített 10 milliárd eurónak köszönhető, amely a TEN-T hálózat prioritássá tételének 
egy módja az érintett országok egyéb közlekedési infrastruktúrájával szemben. 
 
A Bizottság továbbá törekszik a magánberuházások, például az intézményi beruházók 
ösztönzésére a TEN-T projektekbe való beruházások érdekében. A projektkötvény-
kezdeményezésre vonatkozó javaslat ennek érdekében született, mivel – garanciák 
nyújtása révén – javíthatja a projektek hitelminősítését. Ez azt jelenti, hogy a projektek 
kockázatának egy része az EBB-re hárul, amely rögzített összegű, 230 millió eurós 
hozzájárulásban részesül a TEN-T programból annak kísérleti szakaszában (2012-2013). Az 
érv emellett a piaci elégtelenségek korrigálása, amely elégtelenségek konkrétan a piac 
alacsony likviditása és a kockázatkerülés, de feltehető a kérdés, hogy ezek valódi piaci 
elégtelenségek-e. A Bizottság várakozásai szerint a projektkötvény-kezdeményezés a 
Bizottság hozzájárulásának 15-20-szoros tőkeáttételét fogja eredményezni, bár a 
tőkeáttétel pontos mértéke bizonytalan (SEC(2011)1237).  
 
A köz-magán társulások (PPP-k) alkalmazása is megfontolandó. A PPP-k egy projekt 
strukturálásának eszközei és vonzzák a magántőke-finanszírozást. Habár a PPP-k egyre 
népszerűbbek, nem tekinthetők egyetemes csodaszernek, mivel a nemrég lezajlott PPP 
projektek vegyes eredményeket mutatnak. Némelyik pénzügyileg fenntarthatatlanná vált, 
gyakran a vártnál sokkal kisebb mértékű forgalom miatt. A PPP igénybevétele különösen 
akkor előnyös, ha a projekt feltételei kellő szabadságot adnak a kivitelező cég számára a 
tervezés és építés terén. A PPP-khez megfelelő beszerzési tanácsadás szükséges, és nem 
volna szabad csupán azért dönteni mellettük, hogy a projektek ne rontsák a mérleget, mint 
ahogy a múltban megtörtént. Nagy körültekintéssel kell eljárni azon PPP-k esetében, 
amelyek elérhetőség- és/vagy teljesítményarányos kifizetési mechanizmusoktól függenek. 
 

Az uniós források stratégiai és operatív összehangolása 
Míg a TEN-T program főleg a vasút és a belvízi hajózás infrastruktúráját támogatja, a 
Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap sokkal nagyobb közlekedési 
előirányzatának nagyjából fele az utak infrastruktúrájához kapcsolódik. Habár ez logikusan 
következik a különböző uniós alapok különböző céljaiból, és illik az átfogó hálózat 
multimodális természetéhez, mégis a közúti közlekedés azonos szinten maradásának 
kockázatával jár, és nehezebbé teszi a közlekedésről szóló 2011-es fehér könyv 
forgalomátterelésre irányuló, nagyon ambiciózus célkitűzéseinek elérését. 
 
A Bizottság javaslataiban a különböző eszközök célkitűzései és kinyilvánított prioritásai 
összehangoltabbak, mint korábban. A Kohéziós Alapból a Hálózatfinanszírozási Eszköz 
számára elkülönített 10 milliárd euró és az előzetes feltételességet tartalmazó kohéziós 
politika elősegítik a megfelelőbb stratégiai összehangolást. A Hálózatfinanszírozási Eszközre 
vonatkozó javaslat 10 százalékponttal magasabb társfinanszírozási arányokat tesz lehetővé 
az olyan projektek esetében, amelyek hozzájárulnak a szén-dioxid-mentesítéshez vagy a 
határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztéséhez. Azonban alapvető fontosságú lesz a 
megfelelő kritériumok megállapítása a célkitűzések kiértékeléséhez. Továbbá – bár az 
általános politikai csomag célja a hozzájárulás a szén-dioxid-mentesítéshez és a 
forgalomáttereléshez – nem került felbecsülésre az új TEN-T javaslatok hozzájárulásának 
lehetséges mértéke ezekhez a célkitűzésekhez. 
 
Az operatív szempontból figyelmet érdemlő kérdések a projektek meghatározása és 
előkészítése. Nehéz továbbá a támogatási kérelem összehangolása a pályáztatási 
eljárással, különösen a PPP projektek esetében. Az akadályok leküzdésében segíthetnek a 
kapacitásépítést célzó előzetes feltételek, az EPEC és a JASPERS további alkalmazása, 
valamint a JASPERS és a központi irányítású pénzeszközök szorosabb egyeztetése. 
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Politikai ajánlások 
A megfelelő keretrendszer kialakítása szükséges, de nem elégséges feltétele a megfelelő 
projektek helyszíni megvalósításának. Különösen a projektek prioritási sorrendjének 
megállapításához használt kritériumok és mechanizmusok érdemelnek figyelmet. Ez idáig a 
TEN-T projektek gazdasági és éghajlati hatásának értékelése nem mindig volt kellően 
eredményes. Ezen javítani lehetne a gazdasági összhatás (költség-haszon elemzés) és az 
éghajlati hatások (szénlábnyom) kvantifikációjára vonatkozó szigorúbb és kötelező 
követelmények, valamint a projektekhez alapul vett forgalmi modellek révén  Ezenfelül a 
független testületek (lehetőleg olyan tagállamokból, amelyek nem érdekeltek a projektben) 
általi validálás és a forgalmi modellek certifikációja biztosíthatná a független, 
tudományosan megalapozott és átláthatóbb értékelési folyamatot. Ügyelni kell arra, hogy a 
gazdasági és éghajlati hatásvizsgálatok során azonos forgalmi előrejelzéseket használjanak. 
E vizsgálatok eredménye alapul szolgálhatna a különböző projektek prioritási sorrendjének 
felállításához és/vagy a társfinanszírozás arányának megállapításához. 
 
A használati díjak és az externális költségek internalizálása kulcsszerepet játszhat az 
infrastruktúra igénybevételének optimalizálása révén, olyan bevételeket teremtve, amelyek 
az új infrastruktúra (kereszt)finanszírozására használhatók, és elősegítik a 
magánbefektetők bevonását. A Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
jelenlegi finanszírozási szabályai értelmében a használati díjakból származó bevételeket 
levonják a társfinanszírozásra jogosult teljes projektköltség összegéből. Ily módon a 
jelenlegi szabályok nem kedveznek a használati díjak bevezetésének, és közvetett módon a 
közúti infrastruktúrát támogatják, mivel az uniós tagállamok a vasúti infrastruktúra 
esetében kötelezettek a használati díjak bevezetésére, míg a közutak és a belvízi hajózás 
esetében nem ez a helyzet. A különböző célkitűzések közti kapcsolatot az erősítheti, ha a 
használati díjak alkalmazása kifejezett feltételként szerepel a jogosultsági feltételek között 
(bizonyos) projektek esetéten. A használati díjakat továbbá figyelembe lehetne venni az 
uniós finanszírozás prioritási sorrendjének megállapításakor, vagy a maximális 
társfinanszírozási arányoknak a nettó üvegházgáz-kibocsátás szerinti differenciálása révén. 
Ily módon a TEN-T politika is hozzájárulhatna az externális költségek teljes 
internalizálásához. 
 
Az innovatív eszközök tekintetében arra a következtetésre jutunk, hogy általában véve 
segítenek a finanszírozási olló bezárásában, és az állami szektor pénzügyi terheinek 
csökkentésében. A projektek számára előnyös volna a magánbefektetők pénzügyi 
fegyelmezettsége. Azonban szükséges a különböző „innovatív pénzügyi eszközök” 
konszolidációja, egyszerűsítése és szabványosítása. 
 

Egy kevésbé forrásigényes forgatókönyv 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon nehéz elegendő forrást összegyűjteni a 
nagyléptékű közlekedési infrastrukturális beruházásokhoz, és a jelenlegi időkben ez talán 
még nagyobb kihívást jelent. Ezért abban az esetben, ha az állami vagy magánberuházások 
a javaslatokban tervezett szint alatt maradnak, szükség lehet egy alternatív forgatókönyv 
vagy B-terv mérlegelésére. 
 
Egy ilyen B-terv kitérhetne arra, hogy az elégtelen források és esetleges alacsonyabb 
gazdasági növekedési mutatók esetén szükségessé válik az előre meghatározott hálózatok 
prioritási sorrendjének további módosítása. Ennek alapja a továbbfejlesztett és teljes 
mértékben független költség-haszon elemzés és szénlábnyom-megállapítás lehetne. Ennek 
a forgatókönyvnek további eleme lehetne a használati díjakra és intelligens közlekedési 
rendszerekre helyezett nagyobb hangsúly az elérhető infrastruktúra hatékonyabb 
kihasználtsága érdekében. Ajánlott a Bizottság jelenlegi ajánlásainak további kidolgozása 
ebben az irányban. 


