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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. tudomásul veszi a Számvevőszék arra vonatkozó észrevételeit, hogy az Európai Unió 

2016. évi összevont pénzügyi beszámolója megbízható és a Bizottság 2016. pénzügyi 

évre vonatkozó beszámolójának alapjául szolgáló tranzakciók általánosságban minden 

lényeges szempontból jogszerűek és szabályszerűek, kivéve a költségtérítési kifizetések, 

amelyek terén követtek el hibákat; sajnálja, hogy az átfogó becsült hibaarány 3,1%, ami 

meghaladja a Számvevőszék által meghatározott lényegességi küszöböt (2%); elvárja, 

hogy a Számvevőszék nyújtson be részletes jelentést a hibákról a Parlamentnek; 

2.  üdvözli azt a tényt, hogy a Számvevőszék 1994 óta első alkalommal adott ki az uniós 

költségvetésből végrehajtott kifizetésekre vonatkozó korlátozott véleményt, ami az 

uniós pénzügyek jelentős javulását mutatja;  

3. sajnálja, hogy a Számvevőszék, a következő többéves pénzügyi keret kidolgozása 

idején, nem biztosított átfogó tájékoztatást a „Versenyképesség a növekedésért és a 

foglalkoztatásért” terület alá tartozó közlekedés terén végrehajtott ellenőrzésekről, 

különösen a CEF tekintetében;  

4. tudomásul veszi a Számvevőszék észrevételét, amely szerint fennáll a kockázata annak, 

hogy a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó, valamint a következő többéves 

pénzügyi keret első éveiben felhalmozódnak a teljesítetlen kifizetési kérelmek; felkéri a 

Bizottságot, hogy nyújtsa be a Parlamentnek és a Tanácsnak a következmények 

ágazatspecifikus ajánlásokkal kísért értékelését; 

5. megállapítja, hogy 2016-ban: 

–  4 346 millió EUR költségvetési előirányzat és 2 321 millió EUR kifizetési 

előirányzat állt rendelkezésre a közlekedéspolitikák, többek között az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz, a közlekedésbiztonság, az utasok jogai, a 

közlekedési ügynökségek, valamint a közlekedéssel kapcsolatos kutatás és 

innováció (Horizont 2020) számára; 

–  3 854,9 millió EUR költségvetési előirányzat és 1 794,6 millió EUR kifizetési 

előirányzat állt rendelkezésre az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó 

Ügynökség (INEA) számára a CEF – közlekedés (06 02 01. alcím) és a Horizont 

2020 (közlekedés – 06 03 03. jogcímcsoport) céljából;  

–  71,3 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat állt rendelkezésre 

igazgatási kiadásokra; 

6. megállapítja, hogy 2016 végéig az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 452 

közlekedési projekt számára összesen 19,4 milliárd EUR támogatást nyújtott 

beruházások formájában Európa szerte; ismét kiemeli az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszköz fontosságát a TEN-T hálózat és az egységes európai közlekedési térség 
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megvalósítása szempontjából; hangsúlyozza, hogy az Európai Stratégiai Beruházási 

Alapra (ESBA) vonatkozó kezdeményezés finanszírozása miatt a múltban az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközt illetően végrehajtott költségvetés-csökkentéseket a 

jövőben kerülni kell;  

7.  sajnálja az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap keretében tervezett 

TEN-T stratégiai hálózat megvalósítása terén elért meglehetősen korlátozott előrelépést; 

felkéri a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy hogyan javíthatók a végrehajtási 

arányokkal és a tagállamok közötti egyenlőtlenségekkel kapcsolatos problémák; felkéri 

a TEN-T európai koordinátorait, hogy alaposan mérjék fel az aktuális programozási 

időszakban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) folyosóinak környezetében 

befejezett projekteket és megvalósított fejlesztéseket, és tárják a Bizottság és a 

Parlament elé a felmérés eredményeit; kéri ezenkívül a Bizottságot, hogy tegyen 

javaslatot az európai támogatások hozzáadott értékének a TEN-T folyosók 

megvalósításában való növelésére és a lehető legtöbb eredmény elérésére irányuló, 

technikai segítségnyújtást is magában foglaló mechanizmusra; 

8. megállapítja, hogy 2016-ban az ESBA 3,64 milliárd EUR-t biztosított 29 művelet 

finanszírozására: 25 közlekedési projekt és 4 több ágazatra kiterjedő alap, amelyek 

várhatóan összesen 12,65 milliárd euró összegű beruházást hoznak létre;  sajnálja, hogy 

az Európai Beruházási Bank (EBB) nem biztosított átfogó tájékoztatást ágazatonként és 

évenként az ESBA-ból támogatott projektekről; 

9. tudomásul veszi a hajózás ökologizálását célzó garanciaprogram 2016. évi elindítását az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz hitelfinanszírozási eszköze és az ESBA révén, 

amelyek potenciálisan 3 milliárd EUR, a hajók tiszta technológiával való felszerelésére 

irányuló beruházást mozgósítanak; felkéri a Bizottságot, hogy nyújtson részletes 

tájékoztatást ezen program végrehajtásáról, beleértve a pénzügyi, technológiai 

aspektusokat, valamint a környezeti és gazdasági hatásokat; 

10. megállapítja, hogy a pénzügyi eszközök száma jelentősen megugrott, ami a közlekedési 

ágazatban új támogatásötvözési lehetőségeket teremt, ugyanakkor azonban 

megállapodások összetett hálóját fonta az uniós költségvetés köré; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy ezek az uniós költségvetés melletti eszközök az elszámoltathatóság és 

átláthatóság aláásását kockáztathatják, mivel a jelentéstétel, az ellenőrzés és a nyilvános 

ellenőrzés nincs összehangolva; sajnálja továbbá, hogy az ESBA-alapok 

felhasználásával az uniós költségvetésből támogatott egyéb eszközökhöz képest jóval 

korlátozottabb nyilvános ellenőrzés mellett ruháztak végrehajtási hatáskört az EBB-re; 

11. támogatja a Számvevőszék ajánlásait, különösen miszerint fel kell térképezni az uniós 

költségvetési rendszer megreformálási lehetőségeit, főképp arra vonatkozóan, hogy 

hogyan biztosítható a legjobban az, hogy az átfogó finanszírozási megállapodások ne 

legyenek annál összetettebbek, mint ami az uniós politikai célkitűzések 

megvalósításához, valamint az elszámoltathatóság, az átláthatóság és az 

ellenőrizhetőség biztosításához szükséges; 

12. felhívja a Bizottságot, hogy a közlekedési ágazat számára kellő időben, a következő 

többéves pénzügyi keretre és a következő Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 

irányuló javaslat előtt, egyértelműen mutassa be az ESBA által az egyéb pénzügyi 

eszközökre, különös tekintettel a CEF-re, valamint a CEF hitelfinanszírozási eszköze és 
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egyéb uniós kezdeményezések közötti koherenciára kifejtett hatások értékelését; kéri, 

hogy ez az értékelés nyújtson egyértelmű áttekintést a közlekedési ágazaton belüli 

beruházások földrajzi egyensúlyáról; emlékeztet azonban arra, hogy egy adott pénzügyi 

eszköz keretében elköltött pénz mennyisége nem tekinthető a teljesítményértékelés 

során használandó egyetlen lényeges kritériumnak; felkéri ezért a Bizottságot, hogy 

végezze el az uniós finanszírozású közlekedési projektek keretében elért eredmények 

mélyrehatóbb vizsgálatát, és mérje meg hozzáadott értéküket; 

13. ismételten kéri a Bizottságot, hogy a számos finanszírozási forrásra tekintettel biztosítsa 

a projektekhez való könnyű hozzáférést – egyablakos ügyintézés formájában –, hogy a 

polgárok egyértelműen követhessék az uniós forrásokból és az ESBA-ból 

társfinanszírozott infrastruktúrák fejlesztéseit és finanszírozását; 

14. megállapítja, hogy a kutatás és innováció a többéves pénzügyi keret „Versenyképesség 

a növekedésért és foglalkoztatásért” alfejezetének keretében megvalósuló kiadások 

59%-át teszi ki; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a hibaszint magas (4,1%); 

hangsúlyozza, hogy az innováció kulcsfontosságú a közlekedés fenntarthatóságának 

biztosításában; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő további egyszerűsítési 

intézkedéseket és biztosítsa a technikai és pénzügyi támogatás nyújtását annak 

érdekében, hogy a finanszírozást megfelelően használják fel és több résztvevő, 

különösen a kkv-k, profitálhasson az uniós forrásokból; ismételten kiemeli annak 

szükségességét, hogy elegendő uniós forrást biztosítsanak a következő többéves 

pénzügyi keretben vissza nem térítendő támogatás formájában a kutatás és az innováció 

számára; 

15. üdvözli a Galileo kezdeti szolgáltatásairól szóló 2016. évi nyilatkozatot; kiemeli az 

EGNOS jelentőségét a közlekedés ágazat számára; megállapítja e tekintetben, hogy 

2016 végén az Európai Unióban 219 olyan repülőtér volt, ahol EGNOS-alapú leszállási 

eljárásokat hajtottak végre, és a közúti közlekedésben az úthasználati díj 

elszámolásához az EGNOS-rendszert használó tehergépjárművek száma 1,1 millió volt; 

kéri a Bizottságot, hogy a következő éves költségvetésekben biztosítsa az ahhoz 

szükséges finanszírozást, hogy az EGNOS-lefedettség az EU teljes területére 

kiterjedjen; 

16. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a teljesítmény-felülvizsgálati szerv tekintetében az 

Eurocontrollal kötött megállapodás pénzügyi hatékonyságát, és mozdítsa elő a Bizottság 

felügyelete alatt európai gazdasági szabályozóként működő teljesítmény-felülvizsgálati 

szerv létrehozására vonatkozó javaslatot; felhívja ezenkívül a Bizottságot, hogy – az 

egységes európai égbolt lehető leghamarabbi végrehajtásának szükségességére 

tekintettel és a légi közlekedési iparág versenyképességének növelése érdekében – 

mozdítsa elő az önálló szolgáltatóként, ágazati partnerség formájában működő 

hálózatkezelő kijelölésére irányuló javaslatot; 

17. megállapítja, hogy az INEA 2016-ban elfogadta az INEA 2017–2024-re szóló 

ellenőrzési stratégiáját, és a hibaarányokra vonatkozó becslések egyelőre nem állnak 

rendelkezésre, mivel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz első ellenőrzései 2017-

ben valósulnak meg; 

18. üdvözli az INEA közlekedésre vonatkozóan 2016-ban elfogadott előzetes ellenőrzési 

stratégiáját, amely a TEN-T program bevált gyakorlatait, valamint az Európai 
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Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési alprogramjának sajátosságait is figyelembe 

veszi és az alacsony hibaarány fenntartására irányuló célzott mintavételezésen alapul; 

üdvözli továbbá, hogy az előzetes ellenőrzések korai szakaszban lehetővé teszik a 

kedvezményezettek által benyújtott költségigények jogszerűségének és 

szabályosságának értékelését; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy nyújtson be értékelést a Duna-régióra vonatkozó uniós 

stratégia keretében a tagállamok által finanszírozott közlekedési projektek hatásáról és 

készítsenek javaslatot a jövőbeni projektek hozzáadott értékének növelésére e fontos 

közlekedési folyosó megvalósításához való hozzájárulás érdekében; 

20. mélységesen sajnálja, hogy – mivel nincs külön turizmusra vonatkozó költségvetési 

tétel – a turizmust támogató fellépésekhez felhasznált uniós források tekintetében 

hiányzik az átláthatóság; ismételten kéri, hogy az Európai Unió jövőbeli 

költségvetéseibe vegyenek fel a turizmusra vonatkozó költségvetési tételt; 

21. 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 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének 

végrehajtása alól. 
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