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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. tudomásul veszi az uniós közlekedéspolitika céljára az 1a. fejezet, 6. címe („Mobilitás 

és közlekedés”) alatt javasolt költségvetési tervezetet; hangsúlyozza, hogy az EU 

közlekedési politikája alapvető fontosságú a személyek és áruk szabad mozgása, a 

globális európai integráció, illetve az Unió társadalmi és területi kohéziója és átfogó 

versenyképessége szempontjából; hangsúlyozza ezért, hogy ez a szakpolitika 

ambiciózus költségvetést igényel, hogy a közlekedési ágazat a folyamatban lévő 

projektek kapcsán megőrizze hitelességét, garantálja az infrastruktúrák megfelelő 

hálózatát, annak helyes működését és biztonságát, biztosíthassa az európai 

vállalkozásokat fellendítő hosszú távú hosszú távú befektetéseket, és hogy kiegészítő 

magánfinanszírozást mozgósíthasson; 

2. úgy gondolja, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) jelentős uniós 

hozzáadott értéket képviselő, alapvetően fontos eszköz lesz a közlekedési hálózat Unió-

szerte történő optimalizálásában, az új és a már meglévő közlekedési infrastruktúrák 

összekötése, illetve modernizálása által; hangsúlyozza az CEF kulcsfontosságú szerepét 

a szállítási ágazatban a TEN-T törzs- és átfogó hálózatok befejezésében, és rámutat arra, 

hogy a hosszútávú tervezés céljára a CEF-nek stabil és megfelelő finanszírozásra van 

szüksége; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy korábban költségvetési csökkentéseket 

hajtottak végre az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz kárára, és ragaszkodik ahhoz, 

hogy a program kapcsán további csökkentés már nem fogadható el; tudomásul veszi, 

hogy a Bizottság a CEF közlekedési részére 39,4%-os, illetve illetve 5,3%-os 

növekedést javasol a kötelezettségvállalások, illetve a kifizetések terén, és úgy véli, 

hogy ez az összeg a minimum, figyelembe véve, hogy 2019 a jelenlegi többéves 

pénzügyi keret első olyan éve, amelyben a 2014 és 2016 között megkezdett projektekre 

további finanszírozást lehet kérni; 

3. Üdvözli a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe áthelyezett 1,7 

milliárd EUR összeget; emlékeztet rá, hogy e forrásokat azonban kizárólag a Kohéziós 

Alapból támogatható tagállamokban megvalósuló TEN-T infrastruktúraprojektekre 

különítik el; 

4. kiemeli, hogy az európai nyomtávolságon alapuló Rail Baltica projekt a maga nemében 

az Unió egyik legfontosabb projektje, ugyanakkor a javasolt források nem elégségesek; 

felhívja tehát a Bizottságot az uniós finanszírozásnak ugyanazon a változatlan szinten 

történő fenntartásának biztosítására; 

5. üdvözli, hogy 2018. májusban új CEF közlekedési pályázati felhívás indult, hogy 

támogassa a 3. tiszta mobilitási csomag szakpolitikai irányait, és hogy 2019-ben további 

felhívásokat indítanak még; emlékeztet a 2017. évi támogatásötvözési felhívás sikerére, 

és sürgeti a Bizottságot, hogy 2019-ben ismételje meg ezt a felhívást; ebben az évben 

ismét hangsúlyozza, hogy biztosítani kell az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és 

más alapok (különösen az Európai Stratégiai Beruházási Alap – jövedelemgeneráló 

projektek céljára) közötti kiegészítő jelleget a projektfinanszírozás terén az uniós 
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hozzáadott érték maximalizálása és további magánberuházások beindítása érdekében, az 

Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszerhez és a digitális fejlesztésekhez hasonló 

innovációs nagyberuházások területén; ezzel egy időben emlékeztet arra, hogy a CEF 

finanszírozásának területe továbbra is a TEN-T folyosók mentén végrehajtott, 

fenntartható infrastrukturális és határokon átívelő projektek finanszírozásának fő 

eszköze marad; 

6. emlékeztet a párizsi megállapodás szerinti kötelezettségekre; emlékeztet, hogy 

Európának a közeljövőben erősödő kihívásokkal kell szembenéznie a közlekedéssel 

kapcsolatosan, például a klímaváltozás enyhítésével és az áruszállításra való igény 

növekedésével, amelynek magába kell foglalnia az energetikai átállást és a mobilitás új 

formáit, illetve emlékeztet arra, hogy ezek a kihívások megfelelő finanszírozást 

kívánnak annak érdekében, hogy Európa továbbra is inkluzív és versenyképes 

maradjon; éppen ezért hangsúlyozza, hogy mennyire fontos támogatni, és megfelelő 

finanszírozást elkülöníteni az alacsony széndioxid-kibocsátású, egységes vasúti térség 

létrehozására, például az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer, a nagysebességű 

és a határon átnyúló vasúti hálózatok végrehajtása révén, a tengeri és a belvízi utak 

népszerűsítése érdekében, ideértve az alacsony szén-dioxid-kibocsátású kompokat is – 

mindezt a fenntartható közlekedési ágazat elérése érdekében; emellett fenntartja, hogy 

az Unión belüli, valamennyi közlekedési módra kiterjedő hatékony környezetbarát 

logisztikai irányítás nagymértékben hozzájárulhat a közlekedés intenzitásának 

csökkentéséhez és a CO2-kibocsátás mérsékléséhez, továbbá sürgeti a Bizottságot, hogy 

mozdítsa elő a logisztika digitalizálását; 

7. emlékeztet az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a Digitális Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszköz közötti kiterjedt szinergia megőrzésének fontosságára, a 

TEN-T törzsfolyosók digitalizációjának felgyorsítására irányuló projektek 

tőkeáttételének maximalizálása érdekében; 

8. úgy véli, hogy a közlekedéssel foglalkozó ügynökségek uniós költségvetésből történő 

támogatásának tükröznie kell az ügynökségek feladatait; megjegyzi, hogy az előző évi 

költségvetéshez képest az EASA részére előirányzott költségvetés stabil, az EMSA 

részére előirányzott költségvetés enyhén nőtt, illetve hogy az ERA részére előirányzott 

költségvetés sajnálatos módon csökkent; emlékeztet, hogy az ERA, az EASA és az 

EMSA hatáskörét nemrégiben kiszélesítették, ami megfelelő finanszírozást és emberi 

erőforrásokat feltételez annak biztosítása érdekében, hogy új hatáskörüket sikeresen 

gyakorolhassák; ebben a kontextusban emlékeztet az EASA megbízatásának rendkívül 

jelentős fejlődésére, amely a felülvizsgált, új hatáskörökkel kiegészített (pl. drónok, 

ATM/ANS, környezet, kiberbiztonság, kutatás, nemzetközi jelenlét) alapszabály 

nemrég bekövetkezett elfogadásának eredménye, az emberi és pénzügyi erőforrások 

tekintetében pedig ennélfogva növelni kell az EASA költségvetési tervezetét, hogy az a 

megfelelő források birtokában tarthassa fent az uniós polgárok biztonságának magas 

szintjét; 

9. emlékeztet, hogy a világűr kulcsfontosságú szektor az Unió számára, hogy a Galileót és 

az EGNOS-t igen széles körben használják a közlekedési ágazatban, és hogy az EGNOS 

2011 óta teljes mértékben működik az összes szállítási mód előnyét szolgálva; 

hangsúlyozza, hogy a Galileót teljes egészében az uniós költségvetésből finanszírozzák, 

és hogy a teljes kiépítése jelentős előnyökkel fog járni az európai uniós gazdaság 
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számára annak köszönhetően, hogy valódi szolgáltatásokat biztosít az iparnak és a 

polgároknak; tudomásul veszi, hogy a Galileo jelenleg 22 műholddal működik, és hogy 

2020-ig el kell érni teljes körű üzembe állítását, mihelyt Föld körüli pályán kering mind 

a 30 műholdja; úgy véli ezért, figyelembe véve a kiberbiztonság jelentette sürgető 

kihívást, hogy rendkívül fontos megfelelő költségvetési forrásokat elkülöníteni a 

következő műholdak indítására; felhívja a figyelmet az Európai Globális Navigációs 

Műholdrendszer Ügynökség (GSA) kulcsfontosságú feladataira a Galileo és az európai 

geostacionárius navigációs lefedési szolgáltatás (EGNOS) tekintetében; úgy gondolja, 

hogy a GSA-nak megfelelő támogatásra van szüksége annak biztosítása érdekében, 

hogy az európai műholdas navigációs rendszerprogramok (GNSS) megfelelően 

működjenek és előnyeik kihasználhatóak legyenek;  

10. úgy véli, hogy közlekedési ágazat hatékonyságának javítása és a kibocsátások 

csökkentése két egymástól kölcsönösen függő célkitűzés, amelynek eléréséhez a kutatás 

és az innováció megvalósítása nagymértékben hozzá tud járulni, az illetékes uniós 

ügynökségekkel együttműködésben; tudomásul veszi a Horizont 2020 és a SESAR 2 

program (a kutatás és fejlesztés, illetve a légiforgalmi irányítási rendszer, ATM 

végrehajtása érdekében egyaránt), a Shift2Rail, Clean Sky 2, illetve a Fuel Cells és a 

Hydrogen 2 közös vállalkozások számára elkülönített költségvetés javasolt stabilitását, 

miközben rávilágít a megfelelő finanszírozás biztosításának fontosságára a felsorolt 

programok sikere érdekében;  

11. úgy véli, hogy a közlekedési infrastruktúra uniós finanszírozásának figyelembe kell 

vennie a következő szempontokat:  

– a folyosók, az átfogó hálózatok és a határokon átívelő csatlakozások közötti 

átjárhatóság;  

– az intermodalitás mint a projektekkel kapcsolatos döntések alapja;  

– az interoperabilitás mint a közlekedési projektek társfinanszírozásának feltétele;  

– a társfinanszírozott projektek minősége (mennyiségük vagy méretük helyett);  

– a polgárok részvétele az átlátható döntéshozatalban, illetve az összességében véve az 

1 milliárd eurót meghaladó beruházással járó, nagy projektek előmenetelének nyomon 

követésében.  

12. sajnálja, hogy az EU nem mindig kommunikál sikeresen a szakpolitikái és 

finanszírozási programjai által kifejtett közvetlen hatásról, és ide tartozik az is, hogy 

nincs ezekről hatásvizsgálat; rámutat, hogy a közlekedési ágazat tekintetében az utasok 

jogaival kapcsolatos tudatosság általános hiánya az Unióban elég aggasztó, és sajnálja, 

hogy e szabályokat, különösen a légi közlekedés vagy a vasúti ágazat tekintetében nem 

alkalmazzák következetesen valamennyi tagállamban; hangsúlyozza, hogy egy olyan 

időszakban, amikor könnyű félretájékoztatási kampányt indítani, nagyobb támogatást 

kellene szentelni ennek az ügynek;  

13. hangsúlyozza, hogy a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések hasznos 

lehetőséget jelentenek a Parlament számára, hogy közvetlen pénzügyi ösztönzést 

nyújtson a jogalkotási munkáját támogató kezdeményezéseknek, amelyekért a Bizottság 
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közvetlenül elszámoltatható; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az adott projektek és 

fellépések eredményeiről nem mindig számolnak be következetesen, és kéri a 

Bizottságot, hogy a mandátum végéig terjesszen elő mélyreható elemzést az e 

jogalkotási ciklusban finanszírozott projektekről, illetve az iránymutatásokról, amelyek 

nem csupán a célokat, hanem azok megválasztásának módszerét is körvonalazzák. 
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