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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot 

mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a 

következő javaslatokat: 

1. megjegyzi, hogy a végleges 2014-es költségvetésnek az év során módosított változatában 

a közlekedéspolitika számára összesen 2 931 147 377 euró állt rendelkezésre 

kötelezettségvállalási előirányzatok, és 1 089 127 380 euró kifizetési előirányzatok 

formájában; megjegyzi továbbá, hogy ebből: 

–  2 616 755 356 euró kötelezettségvállalási előirányzat és 937 182 847 euró kifizetési 

előirányzat állt rendelkezésre a közlekedéspolitikák számára, beleértve az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF), a közlekedésbiztonságot, az utasok jogait és a 

közlekedési ügynökségeket; 

–   239 313 549 euró kötelezettségvállalási előirányzat és 71 213 206 euró kifizetési 

előirányzat állt rendelkezésre a közlekedéssel kapcsolatos kutatás és innováció 

számára, beleértve a SESAR és a Shift2Rail közös vállalkozásokat, 

–  75 078 470 euró kötelezettségvállalási előirányzat és 80 731 327 euró kifizetési 

előirányzat állt rendelkezésre igazgatási kiadásokra; 

2. üdvözli a mobilitási és közlekedési politikák kötelezettségvállalási előirányzatainak 2014. 

évi magas, 2%-os végrehajtási arányát, és a kifizetési előirányzatok jelentős mértékű, 

95,1%-os végrehajtási arányát; megjegyzi, hogy a fennálló kötelezettségvállalások 2014-

ben 1 653 372 424 euróval nőttek, elérve az 5 647 143 046 eurós teljes összeget, valamint, 

hogy a fennálló kötelezettségek növekedése általában magasabb az új többéves pénzügyi 

keret kezdetén, mivel az új projektek kifizetései később valósulnak meg; felkéri a 

Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a közlekedési projektek 

megfelelően végrehajtásra kerüljenek;  

3.  sajnálja, hogy a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” területen, 

amelyhez a közlekedés is tartozik, a közlekedés a legkisebb részét teszi ki (0,8 milliárd 

euró) a Számvevőszék által auditált teljes összegnek  (13 milliárd euró), 2014-ben 5,6%-

os volt a becsült hibaarány, magasabb, mint a 2013. évben ugyanezen a területen (4,0%), 

amelyet főleg a jogosulatlanul elszámolt költségek megtérítése okozott, ám egyúttal a 

közbeszerzési szabályok be nem tartása is; kéri a Bizottságot, hogy tegye meg a megfelelő 

lépéseket a fenti helyzet orvoslása érdekében (beleértve a számlák gondosabb ex 

antevizsgálatát a hibák észlelése és korrigálása érdekében a költségtérítés előtt); 

4.  felhívja a figyelmet arra, hogy 2014-ben nem került finanszírozásra projekt az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében, mivel az első projektpályázati felhívás 2015 

márciusában lezárult, és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hitelfinanszírozási 

eszköze, amelyet az Európai Beruházási Bank (EBB) kezelésére bíztak, csak 2014. végén 

került elfogadásra; rámutat, hogy 2014-ben a Számvevőszék hat műveletet vizsgált a 

közlekedési ágazatban (Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság), és közülük két 

esetben számszerűsíthető hibát tárt fel; ezért elégedettségének ad hangot, mivel 2014-ben 

(33 %) csökkent az érintett műveletek százalékos aránya 2013-hoz (62 %) és 2012-höz 
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(49 %) képest; kéri a Bizottságot és a többi érintett szereplőt, hogy biztosítsák a jövőbeni 

közlekedési projektek közbeszerzési szabályoknak és a költségek elszámolhatóságának 

való megfelelését; 

5.  megjegyzi, hogy a Bizottság által alkalmazott több éves irányítási stratégia számításai 

szerint, amely figyelembe veszi a visszafizetéseket, korrigálásokat, és az ellenőrzések és 

auditálások hatásait a program végrehajtásának időszakában, a TEN-T program 

fennmaradó hibaaránya 0,84 % volt; 

6. felhívja a figyelmet azon minőségi projektek magas számára, amelyeket a rendelkezésre 

álló források hiánya miatt nem lehetett elfogadni az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 

(CEF) közlekedés munkaprogramjának 2014-es pályázatai közül; úgy véli, hogy elegendő 

támogatást kell biztosítani az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedéssel 

kapcsolatos munkaprogramjának keretében benyújtott projektek számára; sajnálja, hogy 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetését csökkentette az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap (EFSI) részére nyújtott finanszírozás; emlékeztet azonban arra, hogy a 

költségvetési fegyelemről szóló intézményközi megállapodás1 10 %-os rugalmasságról 

rendelkezik az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetésének növelése terén az 

éves költségvetési eljárás során, és ez a rugalmasság független az Európai Stratégiai 

Beruházási Alap finanszírozásától; ragaszkodik ahhoz, hogy az 1316/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet2 I. mellékletében foglalt, az Európai Parlament és a Tanács 

által közösen elfogadott projektek végrehajtása indokolttá tenné az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz költségvetésének növelését; 

7.  arra ösztönzi a Bizottságot, hogy továbbra is kövesse szoros figyelemmel az innovatív 

pénzügyi eszközök – a Marguerite Alap, hitelgarancia eszközök, pl. a transzeurópai 

közlekedési hálózathoz tartozó projektek hitelgarancia-eszköze (LGTT) és a 

Projektkötvény-kezdeményezés – alkalmazását a TEN-T projektek uniós beruházásai 

tőkeáttételének növelése és új finanszírozási források vonzása érdekében, valamint kéri 

annak biztosítását, hogy az uniós költségvetés hozzájárulásait ezekhez az eszközökhöz 

megfelelő módon kezeljék és használják fel; 

8.  megjegyzi, hogy a közlekedési és turisztikai projektekkel kapcsolatos információ több 

adatbázisban is elérhető, így pl. a pénzügyi átláthatósági rendszerben, a kohéziós és 

regionális alapok révén társfinanszírozott TEN-T projektek INEA adatbázisában és a 

Horizont 2020 projektek CORDIS adatbázisában; kéri az ezen eszközök révén elérhető 

projektekre vonatkozó információk integrálását annak érdekében, hogy az előkészítés és 

az utókövetés szakaszaiban egyaránt jobb rálátás nyíljon az uniós források elosztására; 

megismétli, hogy lényeges könnyen hozzáférhető éves listát készíteni az Unió által 

társfinanszírozott közlekedési és turisztikai projektekről, továbbá kereshető online 

adatbázist az Unió által társfinanszírozott projektekről, az átláthatóság növelése érdekében 

feltüntetve a finanszírozás pontos mennyiségét; 

9.  rámutat, hogy a 2014–2020-as időszak közlekedési projektjeit számos forrásból 

finanszírozzák, beleértve az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközt (CEF), a Kohéziós 

                                                 
1  OJ C 373, 20.12.2013. 
2  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1316/2013/EU rendelete az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról, valamint a 

680/2007/EK és a 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 348., 2013.12.20., 129. o.). 
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Alapot, az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, és az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapot (EFSI); ezért felhívja a Bizottságot olyan szinergiák kidolgozására, amelyek 

lehetővé teszik, hogy ezek a különböző források hatékonyabban osszák el az elérhető 

finanszírozást; 

10.  elismeri, hogy az uniós források tekintetében a „ha nem használod fel, elveszíted” elv arra 

késztetheti a tagállamokat, hogy alacsony hatásfokú projekteket javasoljanak 

kiválasztásra; aggasztja, hogy a múltban a projektek téves kiválasztása rossz eredménnyel 

végződő uniós finanszírozású közlekedési beruházásokhoz vezetett; üdvözli az új 2014–

2020-as jogi keretet, amely megerősíti a projektek költség-haszon elemzését és 

felülvizsgálati eljárását; 

11.  üdvözli, hogy 2014. júniusában létrehozták a Shift2Rail közös vállalkozást, amelynek 

célja, hogy növelje az európai vasúti ágazat versenyképességét; megjegyzi, hogy a 

Shift2Rail közös vállalkozás esetében külön mentesítési eljárásokra fog sor kerülni, 

amennyiben a következő évek során pénzügyileg autonómmá válik; elítéli azonban a 

közös vállalkozás végrehajtása során mutatkozó késedelmet, valamint azt, hogy a kis- és 

középvállalkozások (kkv-k) különösen nehezen tudnak hozzájutni; 

12.  úgy véli, hogy a Bizottságnak teljes átláthatóságot kell biztosítania a források kezelése 

során, biztosítva a közérdek védelmét, és elsőbbségét a magánérdekkel szemben, mindig, 

minden körülmények között; 

13. megjegyzi, hogy a végleges 2014-es költségvetésnek az év során módosított változatában 

a turizmus számára összesen 11 226 160 euró állt rendelkezésre kötelezettségvállalási 

előirányzatok, és 6 827 266 euró kifizetési előirányzatok formájában; felhívja a 

Bizottságot, hogy készítsen hatásvizsgálatot a finanszírozott projektekről a jövőbeni 

kiadási prioritások jobb meghatározása érdekében, amely prioritások összhangban vannak 

azzal a ténnyel, hogy az Unió a világ első számú idegenforgalmi célpontja, és a turizmus 

az uniós gazdaság növekedésének egy kulcsfontosságú területe; felhívja a Bizottságot, 

hogy a finanszírozott projektek és előkészítő intézkedések eredményeit vegye figyelembe 

a jövő év költségvetésének tervezése során, és készítsen egy könnyen hozzáférhető éves 

listát a területen indított projektekről; 

14. sajnálja azonban, hogy a turizmus részére előirányzott összeg még nem alkalmas az ágazat 

fejlesztésének elősegítésére, tekintettel többek között a megosztásalapú gazdaság új 

jelenségére; 

15. javasolja, hogy azokkal az ágazatokkal kapcsolatban, amelyekért a Közlekedési és 

Idegenforgalmi Bizottság a felelős, a Parlament adja meg a mentesítést a Bizottság 

számára az Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének 

végrehajtása alól. 
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