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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedési ágazat számára előirányzott finanszírozás okkal 

kapcsolódik más politikákhoz, többek között a kohéziós politikához, a verseny-, a 

környezet- a kutatási, az idegenforgalmi és a biztonságpolitikához; emlékeztet, hogy a 

közlekedési infrastruktúrák a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásának 

alapját képezik, amelyen az egységes piac nyugszik, és hogy ez a szabad mozgás 

egyszerre az uniós integráció erős motorja, valamint az európai ipar és kereskedelem 

teljesítményének kulcstényezője; 

2. emlékeztet tehát, hogy a növekedés és a foglalkoztatás fellendülése az európai politikák 

prioritása, valamint, hogy az infrastrukturális projektek hozzájárulnak ehhez egyrészt 

közvetlen módon az adott építkezéseken létesült álláshelyeknek köszönhetően, másrészt 

közvetett módon, ezen infrastruktúrák használata és karbantartása, tágabb értelemben 

pedig az érintett területek versenyképességének erősítése révén; üdvözli, hogy a Juncker-

tervről folyó párbeszéd során valamennyi tagállam jóváhagyta ezt a megközelítést, és úgy 

ítélte, hogy a stratégiai infrastruktúrába történő beruházások nem kerülhetnek hátrányba a 

stabilitási paktum miatt; 

3. tudomásul veszi, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alapról (ESBA) szóló 

megállapodás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) forrásainak csökkentését 

eredményezi; üdvözli azt a kezdeményezést, hogy a magánszektort innovatív pénzügyi 

eszközök segítségével jobban bevonják a közlekedési projektek finanszírozásába; 

emlékeztet azonban, hogy egyes projektek a túlságosan gyenge és/vagy bizonytalan 

hozam miatt kevésbé vonzók az ilyen típusú szereplők számára; mindazonáltal emlékeztet 

arra, hogy az ESBA feladata az, hogy korrigálja a piaci működésképtelenséget azokban az 

ágazatokban, ahol az eredményességi kockázati profil elijesztheti a magánbefektetőket; 

emlékeztet tehát arra, hogy bár a vasúti infrastruktúrába, a fenntartható városi mobilitásba 

és a belvízi hajózási utakba eszközölt befektetések jelentős társadalmi-gazdasági és 

környezeti előnyökkel járnak, kevésbé nyereségesek, így végrehajtásukhoz támogatásra 

van szükség; hangsúlyozza, hogy bármilyen legyen is a választott finanszírozási mód, az 

európai költségvetési hozzájárulásnak azokra a projektekre kell összpontosítania, amelyek 

komoly európai hozzáadott értéket teremtenek;  

4. hangsúlyozza a TEN-T jelentőségét nem csak mint az Európán belüli összekötő 

csomópontokat, hanem mint a hazai piacok, a helyi gazdaságok, valamint a városi és 

nagyvárosi övezetek felélesztésének lehetőségét is; emlékeztet ezért annak fontosságára, 

hogy ki kell alakítani az európai szinten meghatározott, prioritást élvező folyosókat, 

többek között a nagy sebességű vonatok útvonalait; felhívja a figyelmet arra, hogy a 

tagállamok példátlan érdeklődést tanúsítottak azon felhívásra adott válaszaikban, amely 

lehetővé tette számukra, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből 2014-ben a 

közlekedésre fordítható támogatás jogcímén kérelmeket nyújthassanak be, valamint 

felhívja a figyelmet arra is, hogy a felhívásra nagy számban beérkezett elfogadható, kiváló 

minőségű kérelem többségét forráshiány miatt el kellett utasítani; hangsúlyozza e 

tekintetben, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz prioritásainak és 

célkitűzéseinek sikeres megvalósítása, valamint az előirányzott költségvetés kibővítése 
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érdekében a többéves pénzügyi keretben megállapított finanszírozási szintet, mind a 

kötelezettségvállalások, mind pedig a kifizetések tekintetében tiszteletben kell tartani és 

felül kell vizsgálni; 

5. kéri a Bizottságot, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásainak elosztása 

érdekében vegye figyelembe az Unió egyes országainak szociális és gazdasági 

nehézségeit, amelyek jelentős akadályokat gördíthetnek a projektek benyújtása elé; kéri 

ezért a Bizottságot, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programjának 

keretében adja meg a szükséges segítséget a fent említett országoknak. 

6. hangsúlyozza a kutatás és az innováció szerepének fontosságát a közlekedési és az 

idegenforgalmi ágazatban, elsősorban a fenntartható városi mobilitás, a társadalmi-

gazdasági tudásalap és a hatékony környezeti teljesítmények céljából; ezért úgy véli, hogy 

megfelelő költségvetési forrásokat kellene a Horizont 2020 és a Shift2Rail közös 

vállalkozás keretéből az ilyesfajta innovatív technológiák és ismeretek támogatására 

fordítani; 

7. javasolja, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a kikötőkkel és a repülőterekkel 

kapcsolatos közlekedéspolitikákra, mivel ezek megnyitják Európát a világ többi része előtt 

és serkentik a belső piac fenntartható működését, ezáltal előmozdítva a 

versenyképességet; hangsúlyozza, hogy olyan ésszerű európai politikára van szükség, 

amely kihasználja a kikötők sajátos előnyeit, többek között földrajzi elhelyezkedésüket; 

úgy véli, hogy a korszerű intermodális kapcsolatok és az összekapcsolhatóság 

megkönnyítenék a környező területekkel való kereskedelmet, és fenntarthatóbbá tennék 

közlekedési rendszerünket; hangsúlyozza, hogy olyan európai stratégiára van szükség, 

amely nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt ösztönzi a repülőterek jobb és szélesebb 

körű összekapcsolását; 

8. megállapítja, hogy a többi intézményhez képest a Parlament korlátozott hozzáféréssel 

rendelkezik az Unió költségvetésére vonatkozó hivatalos iratokhoz és dokumentumokhoz; 

ezért kéri az intézményközi megállapodások felülvizsgálatát annak szavatolása érdekében, 

hogy az európai parlamenti képviselők – akik az európai polgárokat képviselik – 

folyamatos hozzáféréssel rendelkezzenek a meglévő dokumentumokhoz, még azokban az 

esetekben is , amikor azok különleges adatokat tartalmaznak; 

9. felhívja a figyelmet arra, hogy hamarosan elfogadásra kerül a negyedik vasúti csomag, 

amely az Európai Vasúti Ügynökség szerepének megerősítését írja elő a 

forgalombahozatal tanúsítása és engedélyezése területén, az eljárások, az időzítések és a 

források hatékonyabb kihasználása céljából; hangsúlyozza, hogy a fent említett 

ügynökséget el kell látni az új feladatainak megfelelő pénzügyi eszközökkel, valamint 

emberi és logisztikai erőforrásokkal; emlékeztet továbbá, hogy ennek a csomagnak a 

vasúti ágazat vonzerejének növelését célzó, átfogóbb fellépés részét kell képeznie; ezért 

úgy véli, hogy fontos még többet befektetni az egységes és interoperábilis európai 

szabvány alapján működő európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) 

fejlesztésébe, valamint haladéktalanul el kell indítani a Shift2Rail közös vállalkozást; 

10. hangsúlyozza, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséget el kell látni a tengeri olaj- 

és gázkitermelő létesítmények biztonságának ellenőrzéséhez, valamint az e 

létesítményekből származó szennyezés megakadályozásához szükséges megfelelő 

eszközökkel, amint azt az EMSA finanszírozásáról szóló új rendelet előírja; 
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11. emlékeztet azon ügynökségek döntő fontosságú szerepére, amelyek elsődleges feladata a 

különböző közlekedési módok biztonságának felügyelete, ezért elutasítja az ügynökségek 

működésére fordított költségvetés csökkentésére irányuló javaslatokat, valamint 

helytelenít minden olyan költségcsökkentési javaslatot is, amely a közlekedésbiztonsági 

szint csökkenésének kockázatával járhat; 

12. hangsúlyozza az egységes európai égbolt stratégiai fontosságát, mivel ez a legfőbb eszköz 

a biztonság, a környezeti teljesítmény, a versenyképesség és a polgárok jogainak védelme 

biztosításához; hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön és a 

kutatási programokon keresztül az Európai Uniónak elegendő erőforrásokat kell 

biztosítania a SESAR technológiai ágnak; úgy tudja, hogy a közeljövőben elfogadnak 

számos javaslatot, amely az európai szereplők pozíciójának a világ többi részével 

szembeni megerősítésére irányul, és amely előírja az Európai Repülésbiztonsági 

Ügynökség feladatainak bővítését; ezért úgy ítéli meg, hogy az ügynökség forrásainak 

legalább az uniós költségvetésből származó részét fenn kellene tartani, nem pedig 

csökkenteni, jóllehet a magánszektor is részt vesz a finanszírozásában; 

13. hangsúlyozza, hogy javítani kell az ügynökségek pénzügyi átláthatóságát, többek között a 

ténylegesen elvégzett feladatok tekintetében; fontosnak tartja, hogy a kinevezésekre 

érdem alapján, valamint a kiválasztási feltételek és a felső bérhatár megjelölésével, nyílt 

eljárás keretében kerüljön sor; 

14. szem előtt tartva, hogy az idegenforgalomra nincs közvetlen költségvetési sor, javasolja az 

európai strukturális és beruházási alapok, a vállalkozások versenyképességét és a kis- és 

középvállalkozásokat segítő program (COSME), valamint a kísérleti projektek és 

előkészítő intézkedések nyújtotta lehetőségek továbbra is maximális kiaknázását annak 

érdekében, hogy megerősítse az „öreg kontinens” vonzerejét a turisták számára; 

hangsúlyozza, hogy a számos politikai stratégia és érintett uniós alap közötti hatékony 

együttműködés alapvető fontossággal bír ezen a területen, amibe a köz-magán társulásokat 

is be kellene vonni; 

15. kéri, hogy az Unió a 2016. évi költségvetésébe vegyenek fel külön költségvetési sort a 

turizmus céljaira; 

16. kéri, hogy a Bizottság évente adjon áttekintést a különböző uniós alapok 

társfinanszírozásában részesülő idegenforgalmi projektekről; 

17. kéri, hogy az idegenforgalmi tevékenységeknek az Unió GDP-jéhez való hozzájárulására, 

valamint e tevékenységek munkahely-teremtő hatására tekintettel 2016-ban a COSME 

program keretében az idegenforgalmi fellépésekre fordíthatót költségvetés összegét 

emeljék fel 13 millió euróra; kéri, hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret keretében az 

idegenforgalmi fellépésekre fordítható költségvetést újabb csökkentésekkel ne terheljék; 

18. javasolja, hogy az európai közlekedéspolitika keretében fordítsanak megkülönböztetett 

figyelmet a városi csomópontokra; emlékeztet arra, hogy napjainkban a világ 

népességének több mint a fele városokban él, és ez a trend egyre inkább terjed; ezért úgy 

véli, hogy a hatékony, intermodális, fenntartható és biztonságos városi mobilitási 

eszközökbe, valamint a városi és nagyvárosi területeknek a vidéki vagy elszigetelt 

területekkel történő összekapcsolásába történő befektetés ténylegesen hozzájárul a 

globális növekedéshez; 
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19. felkéri a Bizottságot, hogy segítse a helyi, a regionális és a nemzeti hatóságokat és a helyi 

érdekelt feleket az uniós költségvetés meglévő és új finanszírozási lehetőségeinek 

megismerésében, valamint abban, hogy kialakítsák a köz- és magánszféra közötti 

partnerség innovatív formáit; hangsúlyozza, hogy az európai strukturális és beruházási 

alapokat rendszeresebben kellene felhasználniuk azoknak a városoknak, amelyek integrált 

helyi közlekedési tervvel – például fenntartható városi mobilitási tervvel – rendelkeznek, 

és amelyek az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak megfelelően 

meghatározták a megfelelő fellépéseket; 

20. kitart amellett, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből finanszírozott 

közlekedési infrastrukturális beruházások, valamint a Shift2Rail közös kezdeményezésből 

és a Horizont 2020 keretprogramból finanszírozott közlekedéskutatás nem szolgálhatnak 

korrekciós változóként a 2016. évi költségvetésre vonatkozó megállapodás vitájában; 

21. hangsúlyozza a kutatási és innovációs tevékenységek szerepének alapvető fontosságát a 

közlekedés és az idegenforgalom területén mindaz a tiszta és fenntartható energiával 

működő intelligens közlekedési rendszerek kialakítása, mind a biztonság megerősítése és 

a fogyasztóknak nyújtott szolgáltatások fejlesztése érdekében; ezért elutasítja a kutatás 

területén − különösen a kifizetési előirányzatok tekintetében − a költségvetés 

megnyirbálására irányuló javaslatokat. 
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RÖVID INDOKOLÁS 

Bevezetés 

 

A 2016-os költségvetés legfontosabb prioritása az, hogy új lendületet adjon a 

munkahelyteremtésnek, a növekedésnek és a beruházásoknak. Különösen az Európai 

Stratégiai Beruházási Alap javasolt létrehozásával a Bizottság arra törekszik, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben kihasználja az uniós költségvetést a beruházások lassú ütemének 

felgyorsítására. 

A Bizottság által javasolt költségvetés 153,5 milliárd euró összegű kötelezettségvállalási és 

143,5 milliárd euró összegű kifizetési előirányzatot tartalmaz. 2015-höz viszonyítva ez a 

kötelezettségvállalási előirányzatok 2,4%-os és a kifizetési előirányzatok 1,6%–os 

növekedését jelenti. 

I. A közlekedésre vonatkozó költségvetés 

Az Európai Bizottság 2016. évi költségvetési tervezetének „Mobilitás és közlekedés” 

elnevezésű 6. címe alatt az EU közlekedéspolitikájára vonatkozó költségvetési jogcímek 

találhatóak. A költségvetési tervezet a kötelezettségvállalási előirányzatok 57%-os növelését 

javasolja (a 2015-ös 2 581 291 171 euróról 2016-ban 4 064 814 668 euróra), illetve a 

kifizetési előirányzatok 12%-os növelését (a 2015-ös 2 056 297 929 euróról 2016-ban 

2 294 154 228 euróra). A kifizetéseket érintő növekedés elsősorban az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz szükségleteinek tudható be.  

Az előadó különösen az alábbiakra szeretné felhívni a figyelmet: 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (06 02 01) 

Ez a közlekedés szempontjából alapvető költségvetési sor. Az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz fuvarozási projektjeire szánt kötelezettségvállalási előirányzatokat 3 653 millió 

euróban állapították meg (2015-höz képest 70%-os növekedés), a kifizetési előirányzatokat 

pedig 1 128 millió euróban (2015-höz képest 10%-os növekedés). Ezeket az összegeket 

azonban ki kell majd igazítani az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló rendeletet 

kapcsán elért megállapodással összhangban. Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

költségvetését az éves és többéves munkatervek keretében ajánlattételi felhívások útján 

hajtják majd végre.  

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi költségvetésére az ESBA által kifejtett 

hatást illetően a Bizottság most készít módosító indítványt a 2016. évi költségvetési 

tervezethez annak érdekében, hogy a költségvetés tükrözze az elért megállapodást. A tervek 

szerint az ESBA rendelet (a 2015. június 24-i plenáris ülésen történő) elfogadását követően 

röviddel a Bizottság azt elfogadja, majd a Tanács és a Parlament elé terjeszti. 

Az Európai Stratégiai Beruházási Alap finanszírozásáról szóló politikai megállapodás szerint 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési támogatásaiból az Európai Stratégiai 

Beruházási Alapnak nyújtott hozzájárulás 500 millió euróval csökken, illetve a teljes 

pénzügyi keretben az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedésre fordítható pénzügyi 

eszközeiből 500 millió euró átcsoportosításra kerül az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
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közlekedési támogatásaihoz. 

Az európai közlekedéspolitikát és az utasjogokat (köztük a kommunikációs 

tevékenységeket) támogató tevékenységek (06 02 05) 

A költségvetési tervezetben ennél a sornál a kötelezettségvállalási előirányzatok (a 2015-ös 

12 363 000 euróról 2016-ban 12 705 000 euróra) növekednek, a kifizetési előirányzatok 

viszont csökkennek (17 405 878 euróról 15 621 386 euróra). 

 

Közlekedésbiztonság (06 02 06) 

Csökkennek mind a kötelezettségvállalási (2 582 000 euróról 2 200 000 euróra), mind pedig a 

kifizetési előirányzatok (1 701 948 euróról 1 700 000 euróra). Ez az előirányzat különösen 

azon felügyelői testület létrehozásának és működtetésének költségeit hivatott fedezni, amelyik 

a repülőterek, kikötők és kikötői létesítmények az európai uniós biztonsági jogszabályoknak 

való megfelelését fogja ellenőrizni. 

Horizont 2020 – A közlekedéssel kapcsolatos kutatás és innováció (06 03) 

A költségvetési tervezetben a közlekedéssel kapcsolatos kutatásra szánt összegek a 

kötelezettségvállalási előirányzatokban 214 874 820 eurót (2015-ben 234 117 242 eurót), a 

kifizetési előirányzatokban pedig 315 196 545 eurót (2015-ben 177 949 829 eurót) tesznek ki. 

(Ez az előirányzat többek között a SESAR és a Shift2Rail közös vállalkozásokat fedezi.) 

Ügynökségek 

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (06 02 02) 

Az EASA költségvetéséhez való uniós hozzájárulás 35 634 767 euróról 34 818 550 euróra 

csökken. Az EASA átfogó költségvetésének tervezete (európai uniós hozzájárulások + más 

erőforrások) 168 007 000 euróra rúg (2015-ben 162 026 000 euró volt). A létszámtervben 

engedélyezett álláshelyek száma a 2015-ös költségvetésben engedélyezett 679 főről 2016-ban 

670 főre csökken. Ezen az általános összegen belül az EU költségvetése által finanszírozott 

alkalmazottak száma 226-ról 225-re csökkenne, a fennmaradó 445 alkalmazott költségeit 

pedig a díjakból és a járulékokból fedeznék 2016-ban.  

Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (06 02 03) 

Az EMSA költségvetéséhez történő hozzájárulás a tervezet szerint a kötelezettségvállalási 

előirányzatok 0,5%-os növelésével jár (51 149 032 euróig), és a kifizetési előirányzatok 9%-

os növelését (47 334 874 euróig) vonja maga után. Az EMSA átfogó költségvetésének 

tervezete (európai uniós hozzájárulások + más erőforrások) a kötelezettségvállalási 

előirányzatok tekintetében 62 588 292 euróra rúg (2015-ben 59 006 146 euró volt), míg a 

kifizetési előirányzatok tekintetében eléri az 57 517 197 eurót (2015-ben 63 488 292 euró 

volt). Az alkalmazottak száma a javaslat szerint a 2015-ös létszámtervben engedélyezett 207-

ről 202-re csökkenne. 

Európai Vasúti Ügynökség (06 02 04) 

Javaslat született arra nézve, hogy az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) költségvetését (amely 
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2015-ben 25 213 000 euró volt) a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 

tekintetében 24 659 000 euróra kell növelni. Az ERA átfogó költségvetésének tervezete 

(európai uniós hozzájárulások + más erőforrások) 26 748 826 euróra rúg (2015-ben 

26 345 000 euró volt) a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok tekintetében 

egyaránt. Az alkalmazottak száma a javaslat szerint a 2015-ös létszámtervben engedélyezett 

137-ről 135-re csökkenne. 

 

II. Idegenforgalom 

Az idegenforgalom költségvetése a „Vállalkozáspolitika” elnevezésű 2. cím alá tartozik. A 

kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) 2014–2020-as 

tervezési időszakára konkrét idegenforgalmi cél van kitűzve (az 1287/2013/EU rendelet).  
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