
 

AD\1095645HU.doc  PE580.423v02-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
 

2015/2353(INI) 

27.5.2016 

VÉLEMÉNY 

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről 

a Költségvetési Bizottság részére 

a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 

választások utáni felülvizsgálatának előkészítéséről: a Parlament észrevételei a 

Bizottság javaslatát megelőzően 

(2015/2353(INI)) 

A vélemény előadója: Marian-Jean Marinescu 

 



 

PE580.423v02-00 2/8 AD\1095645HU.doc 

HU 

PA_NonLeg 



 

AD\1095645HU.doc 3/8 PE580.423v02-00 

 HU 

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 az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből (CEF) az Európai 

Stratégiai Beruházási Alapba (ESBA) átcsoportosított pénzeszközök maradéktalan 

behajtását kell a többéves pénzügyi keret (2014–2020) (MFF) félidős felülvizsgálatának 

egyik kulcsfontosságú prioritásává tenni; kitart amellett, hogy a kiválasztott prioritásokat 

és a kijelölt finanszírozást a jövőben is tiszteletben kell tartani, és hogy 2020-ig nem 

szabad csökkenteni sem a CEF, sem más közlekedési projektekre fordított eszközök 

költségvetését; 

2. kéri a Bizottságot, hogy mihamarabb bocsásson a Parlament rendelkezésére értékelést az 

ESBA által finanszírozott közlekedési és idegenforgalmi projektekről; 

3. úgy véli, hogy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról szóló döntés elősegítése 

érdekében kéri a Bizottságot, hogy mihamarabb terjesszen elő jelentést a strukturális és 

kohéziós alapok végrehajtási és abszorpciós szintjéről az idegenforgalmi és a közlekedési 

és infrastrukturális projektekben, különös tekintettel azokra, amelyek hozzájárulnak az 

alaphálózat, a közlekedési folyosók, valamint a globális hálózat fejlődéséhez; 

4. ezzel összefüggésben hangsúlyozza annak kiemelkedő fontosságát, hogy a TEN-T 

törzshálózati folyosójára vonatkozó munkatervek keretében előirányzott projektek 

megfelelő uniós finanszírozásban részesüljenek; rámutat arra, hogy ehhez a 

közlekedéspolitikához kapcsolódó területek – például a multimodalitás és a hatékony 

logisztika, a meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztése és karbantartása, az 

átjárhatóság, a közlekedésbiztonság és a hozzáférhetőség, az intelligens közlekedési 

rendszerek, a más ágazatokkal való szinergiák, a kibocsátás-csökkentés, a városi 

mobilitás, valamint a fenntartható fejlesztést és a városi csomópontok jobb integrálását 

szolgáló, tiszta üzemanyaggal hajtott berendezések – kiemelt finanszírozására is szükség 

van; 

5. hangsúlyozza, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében 2014-ben és 

2015-ben közzétett korábbi pályázati felhívásokra háromszoros volt a túljelentkezés, ami 

egyértelműen jelzi, hogy jelentős számú projekt rendelkezik számottevő uniós hozzáadott 

értékkel, és hogy emiatt – az átcsoportosított pénzeszközökön túlmenően – kiegészítő 

forrásokra lenne szükség; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy új projektekre szinte 

semmilyen forrás nem áll rendelkezésre a többéves pénzügyi keret hátralévő négy évében; 

emlékeztet a CEF eredeti, a többéves pénzügyi keretre vonatkozó végleges döntést 

megelőző előirányzataira; felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a teljes CEF-költségvetés, 

és azon belül a kohéziós keret növelésének lehetőségét; 

6. rámutat, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap értékes hozzájárulást nyújt a TEN-T 

projektek finanszírozásához, ám a vissza nem térítendő támogatásokat nem tudja 

helyettesíteni, így azok alapvető és elengedhetetlen kiegészítő finanszírozási források 

maradnak; hangsúlyozza különösen, hogy az újabb projektek, különösen a régiók közötti 

gazdasági különbségek csökkentéséhez hozzájárulni képes, nagy infrastrukturális 

projektek végrehajtásának megkönnyítése és a magánfinanszírozás bevonásának 
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(vegyítés) serkentése érdekében a vissza nem térítendő támogatásokat kombinálni lehetne 

az innovatív pénzügyi eszközökkel és az Európai Stratégiai Beruházási Alappal; kéri a 

Bizottságot, hogy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok munkájának megkönnyítése 

érdekében hozzon létre egy olyan katalógust, amelyben szerepelnek a sikeres projektek; 

7. rámutat, hogy a közlekedési infrastruktúrák az egységes piac alapkövei, és azok 

alapvetően fontosak a személyek, áruk és szolgáltatások szabad mozgásához; 

hangsúlyozza a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap jobb 

összehangolásának fontosságát annak érdekében, hogy jobban alkalmazzák a digitális 

egységes piacra vonatkozó szabályozásokat a közlekedés területén; hangsúlyozza, hogy a 

transzeurópai közlekedési hálózatok céljaira elkülönített költségvetési forrásokat is 

megfelelő mértékben fel kellene használni a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben annak 

érdekében, hogy a TEN-T törzshálózat és a TEN-T átfogó hálózat kiépítését be lehessen 

fejezni 2030-ig és 2050-ig; 

8. emlékeztet arra, hogy Európában jelentős és tartós beruházási hiány áll fenn, különösen a 

nagy közlekedési infrastruktúrákban, és ez egészében veszélyezteti az Unió 

versenyképességét; megjegyzi, hogy a beruházási szükségletek nem csak az új 

infrastruktúrák létrehozására, hanem ezek fenntartására és korszerűsítésére is 

vonatkoznak; 

9.  szintén hangsúlyozza, hogy a közlekedési infrastruktúrát érintő megfelelő uniós támogatás 

alapvető követelmény a területi, gazdasági és társadalmi kohézió szempontjából; elismeri, 

hogy a Kohéziós Alap jelentősen hozzájárul az európai infrastruktúra és összeköttetések 

javításához, és ezzel a régiók közötti infrastrukturális szakadék felszámolásához; ezért 

kitart amellett, hogy mind a jelenlegi programozási időszakban, mind 2020 után 

biztosítani kell ezen alap megfelelő finanszírozását; 

10. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy jobban hangolják össze nemzeti közlekedési 

stratégiáikat annak érdekében, hogy elősegítsék a nagyszabású infrastrukturális projektek 

Bizottság általi elfogadását; felszólít a közlekedéshez kapcsolódó uniós eszközök jobb 

összehangolására és ezáltal annak biztosítására, hogy a lehető legtöbb TEN-T projekt 

idejében elkészüljön, és az esetleges megtakarításokat megfelelően, a sorukra váró, 

kiérlelt projektek támogatására fordítsák; felhívja a Bizottságot, hogy határozottan 

kötelezze el magát a finanszírozási rendszerek átláthatóságának javítása iránt a 

költségbecslések pontossága, a környezeti fenntarthatóság, a civil társadalom 

döntéshozatalba való bevonása, valamint az uniós társfinanszírozási rendszerek megfelelő 

és folyamatos felügyelete tekintetében; 

11. ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fektessenek be többet kisebb költségvetési 

igényű és jelentős rövid távú előnyökkel járó projektekbe, például az elhagyott és 

lebontott határokon átnyúló regionális vasúti összeköttetések hiányzó láncszemeinek 

pótlásába, vagy a meglévő közlekedési infrastruktúra fejlesztésébe és karbantartásába; 

12. úgy véli, hogy lehetővé kell tenni a fennmaradó és el nem költött kötelezettségvállalási 

előirányzatok egyik évről a másikra való átvitelét, és felszólítja a Bizottságot, hogy 

terjesszen elő javaslatokat e tekintetben, hogy ily módon alkalmas, kiérlelt, gazdasági és 

környezeti szempontból fenntartható projektek számára csoportosítsa át a forrásokat; 

hangsúlyozza, hogy maximális rugalmasságot kell biztosítani annak érdekében, hogy 

teljes mértékben ki lehessen aknázni az erre a célra szánt többéves pénzügyi keretet; 
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13. kéri a Bizottságot, hogy a közlekedési infrastruktúrát érintő uniós támogatások tervezése 

során vegye figyelembe a nemrégiben elfogadott negyedik vasúti csomagot, és tegyen 

meg minden tőle telhetőt annak gyors alkalmazása érdekében olyan területeken, mint 

például az átjárhatóság, a biztonság, a szociális körülmények javítása és a szabad mozgás; 

felhívja a Bizottságot, hogy vegye ezen kívül figyelembe a légi közlekedési csomagról, a 

kikötőkről és közúti közlekedésre vonatkozó, születőben lévő csomagról folyó 

megbeszéléseket; 

14. megállapítja, hogy az európai költségvetés a különböző pénzügyi támogatások (vissza 

nem térítendő támogatások, pénzügyi eszközök) révén meghatározó szerepet játszott 

számos közlekedési projekt jóváhagyásában és elindításában; úgy véli, hogy a 

továbbiakban a többéves pénzügyi keret felülvizsgálata során a közlekedést kiemelten kell 

kezelni; 

15. 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; felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa az egységes európai égbolt 

légiforgalmi szolgáltatási kutatásának megkezdésére (SESAR) előirányzott szükséges 

összegek folyósítását; 

16. támogatja továbbá a Horizont 2020 programtól az ESBA-hoz átcsoportosított összegek 

teljes felhasználását; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a SESAR és a Tiszta 

Égbolt közös vállalkozás számára előirányzott összegek növelésének lehetőségét, 

figyelembe véve ez utóbbi jó eredményeit és azok hozzájárulását az EU közlekedési és 

éghajlat-változási politikáihoz; 

17. hangsúlyozza a Galileo és az EGNOS kiemelt európai műholdas navigációs programok 

által szolgáltatott rendkívül pontos és megbízható hely- és időmeghatározási információk 

meghatározó jelentőségét a légi, közúti, vasúti és tengeri közlekedés, és különösen az 

intelligens közlekedési és közlekedésirányítási rendszerek – például a légiforgalmi 

szolgáltatás (ATM), az ERTMS, az eCall, a csatlakoztatott/autonóm járművek és az 

intelligens rakomány- és flottakezelés – fokozott biztonsága és hatékony használata 

szempontjából; felhívja a Bizottságot a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keretben már előirányzott támogatások biztosítására a Galileo- és 

EGNOS-infrastruktúra gyors és teljes kiépítése, valamint a downstream és upstream 

alkalmazásoknak az európai GNSS-programok és a Horizont 2020 program 

költségvetésén belül történő támogatása érdekében; e tekintetben felhívja a figyelmet a 

Bizottság arra irányuló kötelezettségvállalására, hogy folyamatos GNSS-szolgáltatásokat 

nyújtson, megerősítse az európai gazdaság ellenálló képességét, és különböző 

alkalmazások fejlesztésének előmozdítása révén maximalizálja a társadalmi-gazdasági 

előnyöket; 

18. emlékezteti a Bizottságot és a tagállamokat a horizontális projektekben, valamint a 

transzeurópai közlekedési, energia- és távközlési hálózatok közötti szinergiákban rejlő 

jelentős lehetőségekre; 

19. rámutat, hogy szükség van a környezetbarátabb közlekedési módok, például a vasúti 

közlekedés fejlesztésére és előmozdítására; ezért felhív a Shift2Rail (a vasúti szállításra 

való áttérést célzó) közös vállalkozáshoz hasonló kezdeményezések fokozott 

támogatására; 
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20. sürgeti a Bizottságot, hogy a területi, gazdasági és társadalmi kohézió erősítése érdekében 

biztosítson megfelelő (határokon átnyúló) koordinációt és fokozza az uniós 

makroregionális stratégiák (Duna, Balti-tenger, Fekete-tenger, Adriai-tenger és Jón-

tenger) irányításának hatékonyságát, továbbá segítse és támogassa a tagállamokat abban, 

hogy azokat a kiemelt infrastrukturális projekteket válasszák ki, amelyek mind regionális, 

mind uniós szinten hozzáadott értéket képviselnek; 

21. emlékeztet arra, hogy 2017 januárjától kezdve a Kohéziós Politikából az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközhöz átcsoportosított összegek fel nem használt részét az 

összes tagállam általi felhasználásra kell bocsátani, és felhívja a Bizottságot, hogy 

nyújtson be arra irányuló javaslatot, hogy a kohéziós politikát folytató tagállamok e 

pénzügyi eszközöket 2017. december 31-ig használhassák; felhívja a Bizottságot, hogy a 

2017 végéig fel nem használt összegeket csoportosítsa át a fejlődő régiók közötti 

határokon átnyúló összeköttetésekre, vagy magukra a régiókra; felhívja a tagállamokat, 

hogy használják ki jobban a Bizottság által nyújtott technikai segítséget; 

22. hangsúlyozza, hogy szélesebb körű és átfogóbb megközelítést kell alkalmazni az uniós 

finanszírozásra pályázó támogatható projektekre vonatkozó követelmények tekintetében, 

jobb hozzáférést biztosítva a finanszírozáshoz az új közlekedési szolgáltatásokat és az 

adatok jobb kezelését bevezető projektek számára; kiemeli különösen azt az igényt, hogy 

uniós forrásokból támogassák olyan digitális közlekedési szolgáltatások és intelligens 

közlekedési rendszerek bevezetését, amelyek hozzájárulnak a fenntarthatóbb közlekedési 

rendszerre való áttéréshez és a meglévő kapacitások felhasználásának optimalizálásához; 

23. emlékeztet annak fontosságára, hogy az Unión belül biztosítani kell a legmagasabb szintű 

biztonságot, védelmet és átjárhatóságot a közlekedés terén; hangsúlyozza, hogy az uniós 

ügynökségek költségvetési előirányzatai nem csupán igazgatási kiadásokból állnak, 

hanem hozzájárulnak az uniós célok eléréséhez is, miközben nemzeti szinten 

megtakarításokra törekszenek, és hogy megfelelő és elegendő költségvetéssel kellene 

rendelkezniük feladataik elvégzéséhez; 

24. rámutat, hogy a fenntartható idegenforgalom az európai gazdaság egyik kiemelt 

potenciális növekedési területe, és számottevően kiveszi a részét a foglalkoztatásból, 

különösen a fiatalok foglalkoztatásából; úgy véli, hogy megfelelő és megnövelt 

költségvetési forrásokat kell biztosítani egy valódi európai idegenforgalmi politika 

megvalósításához, amelyben központi szerepet kap a kkv-k előmozdítása, valamint a 

természeti, kulturális, történelmi és ipari örökség tiszteletben tartása; hangsúlyozza, hogy 

jobban össze kell hangolni az idegenforgalmi és infrastrukturális projekteket; kéri a 

Bizottságot, hogy mérlegelje egy külön fejezet létrehozásának lehetőségét a jövőbeni 

keretprogramon belül; 

25. elismeri a humán tőke jelentőségét az idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztésében, és 

kiemeli az Európai Szociális Alap által e téren esetlegesen betöltött szerepet; 

hangsúlyozza, hogy az idegenforgalmi beruházásoknak nagyon jó a megtérülési rátája és 

hozzájárulnak a szociális kohézióhoz, különösen a vidéki területeken; 

26. hangsúlyozza a kellő finanszírozásban részesülő integrált tengerpolitika jelentőségét, 

amely az EU kiemelt kezdeményezése az ágazatközi és transznacionális kormányzás 

terén; 
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27. úgy véli, hogy az Unió minden olyan költségvetési eszközét, amely a beruházások és az 

innováció támogatására szolgál, meg kell tartani, sőt fejleszteni szükséges, és ezen 

eszközök közül egyiket sem lehet előnyben részesíteni a többi hátrányára; emlékeztet az 

uniós költségvetésnek a jövő kiadásait ösztönző tényezőként, kohéziós erőként és az Unió 

belső politikáinak tényleges végrehajtójaként betöltött szerepére. 
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