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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot és a 

Gazdasági és Monetáris Bizottságot, mint illetékes bizottságokat, hogy állásfoglalásra 

irányuló indítványukba foglalják bele a következő javaslatokat: 

1. felkéri a Bizottságot, hogy a Parlament jelen végrehajtási jelentésben szereplő 

megjegyzéseit vegye figyelembe, amikor felméri és megszövegezi az új jogalkotási 

javaslatot; 

2. üdvözli az ESBA-testületek létrehozását, valamint az ezek irányítási struktúrája tagjainak 

kiválasztására irányuló átlátható eljárást; felhívja azonban az ESBA-testületeket, hogy 

rendszeresen, részletesen és átláthatóbb módon tájékoztassák a Parlamentet, a Tanácsot és 

a nyilvánosságot az ESBA-projektekről; javasolja, hogy az Európai Beruházási Tanácsadó 

Platform (EBTP) nyújtson több információt többek között a kkv-knak és a 

mikrovállalkozásoknak; 

3. üdvözli az ESBA irányítóbizottsága által 2015 decemberében jóváhagyott stratégiai 

iránymutatást, amely többek között indikatív határértékeket tartalmaz a földrajzi 

koncentrációra nézve; megállapítja, hogy az ESBA kedvezményezettjeinek földrajzi 

eloszlása egyenetlen; megállapítja, hogy működésének első éve során a teljes beruházás 

92%-a az EU-15 országaira koncentrálódott, miközben csak 8%-a jutott el az EU-13 

országaihoz, és a mai napig 10, elsősorban közép- és kelet-európai tagállam csak az ESBA 

kkv-kerete alapján végrehajtott műveletekből részesült; emlékeztet arra, hogy a GDP-

arányra vonatkozó kritérium fontos többek között a gazdasági, társadalmi és területi 

kohézió biztosítása szempontjából, a projektek egyenletes eloszlásának biztosítása 

érdekében, figyelembe véve az egyes országok teljes gazdasági tevékenységét, a 

beruházási szükségleteket és a foglalkoztatás szintjét; hangsúlyozza, hogy a tőke 

koncentrációja növeli a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket az Európai Unióban;  

4. emlékeztet arra, hogy a nagy kockázattal járó beruházásokat nem lehet kikényszeríteni, és 

többnyire nem is éri meg ilyen beruházásokat végrehajtani olyan környezetben, ahol 

alacsony a növekedési ráta és gyenge a kereslet; ezért arra szólít fel, hogy a 

kiegyensúlyozott földrajzi megoszlás mellett az ESBA-támogatás nyújtását szorosabban 

kapcsolják össze a gazdaság- és költségvetési politika sikeres fejlesztésével is; 

5. sajnálattal állapítja meg, hogy a kezdeti felfutási (ún. ramp-up) fázisban még nem voltak 

koncentráció-határértékek; emlékeztet arra, hogy a közlekedési ágazat járult hozzá a 

legnagyobb mértékben az ESBA alaphoz – 8 milliárd euróból 2,2 milliárd euróval, ami a 

teljes garanciaalap több mint 25%-át teszi ki; aggodalommal jegyzi meg, hogy a 

közlekedési ágazat az ESBA infrastrukturális és innovációs keretében igénybe vett, illetve 

rendelkezésre bocsátott beruházásoknak csak mintegy 13%-ában részesült, ami messze 

elmarad az egyes ágazatok számára megállapított 30%-os határértéktől; felhívja a 

beruházási bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet a közlekedési ágazatbeli 

projektekre, mivel ezek képviselete a beruházási portfólióban még mindig nagyon gyenge, 

és a közlekedés jelentős szerepet játszik a gazdasági növekedésben és a fogyasztói 

biztonság szavatolásában; 

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy vezessen be a fenntartható projektek kiválasztására 
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vonatkozó szabályokat, és kapcsolja össze ezeket a fő uniós szakpolitikai célkitűzésekkel 

és célokkal, ilyen lehet például a nulla vagy alacsony károsanyag-kibocsátású mobilitás, 

vagy kapcsolja össze ezeket az olyan meglévő kezdeményezésekkel, mint például a vasúti 

közlekedéssel összekapcsolt transzeurópai kerékpárút-hálózatok, és más olyan 

kezdeményezésekkel, amelyek célja olyan regionális, határokon átnyúló vasúti 

kapcsolatok visszaállítása, amelyeket elhagytak vagy leszereltek1; 

7. emlékeztet arra, hogy a jóváhagyott és az elutasított műveletek eredménytáblájának 

értékelési eredményeit rendszeresen nyilvánosságra kell hozni, átlátható és hozzáférhető 

módon; 

8. kétségeinek ad hangot az elsők között kiválasztott néhány közlekedési projekt 

addicionalitásával kapcsolatban, mivel ezeket valószínűleg az ESBA nélkül is lehetett 

volna finanszírozni; 

9. elismeri, hogy az EBB-nek benyújtott infrastrukturális projektek gyakran a hagyományos 

EBB-műveletek keretébe tartoznak, mivel állami garanciával támogatott hatóságok 

nyújtják be őket, és ezért alacsonyabb kockázatot jelentenek; felhívja az EBB-t, hogy 

vizsgáljon meg további olyan paramétereket, amelyek az ilyen projekteket az ESBA 

vonatkozásában kiegészítő jellegűvé, illetve megfelelővé teszik, valamint hogy erősítse az 

ESBA-lehetőségek népszerűsítését a magánpartnerségek körében abból a célból, hogy 

ténylegesen megnőjön az e kezdeti ESBA-felhívás keretében kezelt projektek száma; 

10. kéri, hogy vegyék figyelembe az európai hozzáadott értéket a kiválasztási eljárás során, 

valamint hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap legyen összhangban az uniós 

szakpolitikai célokkal, különösen a határokon átnyúló projektek és az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközben, valamint a közlekedés területére vonatkozó más kiemelt 

uniós kezdeményezésekben (mint például az ERTMS-ben és a SESAR-ban) előre 

meghatározott más projektek; hangsúlyozza, hogy figyelembe kell venni további uniós 

szakpolitikai prioritásokat is, mint például a nulla vagy alacsony károsanyag-kibocsátású 

intermodális mobilitást, a minőségi foglalkoztatást, az erőforrás-hatékonyságot, a 

fenntartható infrastruktúrákat, a kutatást és az innovációt, valamint a transzeurópai 

közlekedés, az energia- és a távközlési hálózatok közti szinergiákat; 

11. sürgeti, hogy a Bizottság összpontosítson az olyan projektekbe történő beruházásra, 

amelyek hozzájárulnak a külső költségek csökkentéséhez; 

12. úgy véli, hogy az uniós támogatások pénzügyi eszközökkel való ötvözése szintén 

biztosíthatja a szükséges addicionalitást, és mozgósítani fogja a befektetőket, hogy olyan 

projekteket nyújtsanak be, amelyeket egyébként nem biztos, hogy végrehajtottak volna; 

felkéri az EBB-t és a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az uniós támogatások (a különböző 

uniós mechanizmusok, mint például a CEF, a Horizont 2020, az európai strukturális és 

beruházási alapok (esb-alapok)) ESBA-val való ötvözését annak érdekében, hogy javítsa 

az európai hozzáadott értéket biztosító infrastrukturális projektek pénzügyi profilját; 

13. megjegyzi, hogy a köz- és magánszféra partnerségén alapuló közlekedési infrastrukturális 

projekteknek általában „a felhasználó fizet” elvre kell épülniük, hogy kevesebb teher 

nehezedjen az állami költségvetésekre és az adófizetőkre az infrastruktúra megépítése és 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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fenntartása kapcsán; hangsúlyozza, mennyire fontos a különféle típusú uniós 

finanszírozások összehangolása annak érdekében, hogy az uniós közlekedési szakpolitikai 

célkitűzések az egész Unióban teljesülnek, és hogy ne támogassák a PPP-típusú 

finanszírozásokat a strukturális alapok kárára; 

14. kiemeli az Európai Beruházási Tanácsadó Platform (EBTP) ígéretes kezdetét, és elismeri 

a beruházások eddigi ágazati és földrajzi koncentrációját; felhívja az EBTP-t, hogy 

fokozza átfogó teljesítményét és jelenlétét azokban az országokban, amelyekben az 

ESBA-nak nehézségei adódtak működésének megkezdése tekintetében, valamint ott, ahol 

hiányzik az igazgatási kapacitás ahhoz, hogy életképes projekteket nyújtsanak be, 

különösen a kohéziós országokban; felhívja továbbá az EBTP-t, hogy nyújtson konkrét 

tanácsot konkrét közlekedési projektek támogatása érdekében olyan esetekben, ahol 

nagyfokú a kockázatkerülés, vagy a kockázat megoszlik a befektetők között (mint például 

a határokon átívelő/nemzetközi projektek, valamint a hosszú távú/bevételt generáló 

infrastrukturális projektek esetében); 

15. úgy véli, hogy az ESBA teljesítményének és az európai hozzáadott értéknek mind 

nemzeti, mind regionális szinten történő javítása érdekében fokozni kell az ESBA-t 

irányító EBB és a nemzeti és regionális fejlesztési bankok, valamint a helyi hatóságok 

közötti együttműködést; 

16. aggodalommal állapítja meg, hogy az ESBA keretén belül megvalósítandó közlekedési 

projektek alacsony száma azt bizonyítja, hogy e szektor nehézségekkel küzd a 

nagyobbrészt vagy kizárólagosan a magánbefektetőktől származó finanszírozás 

megszerzésével kapcsolatban, még akkor is, ha a CEF révén befolyó pénzügyi támogatás 

csaknem teljesen kimerült, és 2020-ig nem áll rendelkezésre alternatív uniós 

finanszírozási megoldás; ezért kéri, hogy a következő pénzügyi keretben erősítsék meg a 

CEF finanszírozását; 

17. sajnálatát fejezi ki egyrészt amiatt, hogy az ESBA kkv-keretén belül aláírt műveleteinek, 

valamint a kapcsolódó beruházásoknak a teljes összegére vonatkozóan nem áll 

rendelkezésre elegendő adat, különösen a közlekedési ellátási lánc tekintetében, a 

repüléstechnikában és a vasúti ágazatban, másrészt amiatt, hogy ez megnehezíti a 

projektek, eredmények, sikertörténetek és referenciaértékek ellenőrzését; kitart amellett, 

hogy a rendelkezésre álló adatok hiányát haladéktalanul orvosolni kell; felkéri a 

Bizottságot, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kkv-k és a helyi, illetve regionális 

önkormányzatok fokozott támogatására; 

18. javasolja, hogy a Bizottság rendszeres jelentéseiben sorolja fel azokat a projekteket, 

amelyek számára előnyös a CEF által nyújtott támogatás ESBA-val való ötvözése; 

19. javasolja az ESBA által nyújtott finanszírozások láthatóságának javítását egy információs 

kampány és egy ESBA-logó kivitelezése révén Unió-szerte indított határozott fellépés 

segítségével. 
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