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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Külügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) központilag irányított közös 
finanszírozási program, amelynek célja egy nagy teljesítményű, fenntartható és 
összekapcsolt transzeurópai hálózat (TEN) kialakításának előmozdítása a közlekedés, az 
energiaellátás és a digitális szolgáltatások terén;

B. mivel a CEF a határokon átnyúló összeköttetések előmozdítására és a szűk 
keresztmetszetek felszámolására összpontosít, valamint egyértelmű uniós hozzáadott 
értéket nyújt a határokon átnyúló együttműködés és koordináció megkönnyítése terén;

C. mivel a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret tervezete a 
CEF közlekedési ágazattal kapcsolatos költségvetési sorában egy új, katonai mobilitási 
igényekre elkülönített keretet irányoz elő;

D. mivel rendkívül kívánatos fenntartani és tovább fokozni a CEF hatékonyságát;

1. üdvözli, hogy a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 
a katonai mobilitásról szóló cselekvési tervre vonatkozó közös közleménye elismeri a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) stratégiai szerepét az uniós infrastruktúra 
integrálásában a kontinensen belüli gyors és zökkenőmentes, magas szintű biztonsági 
normákat és eredményeket biztosító mobilitás elérése érdekében, ezáltal tovább erősítve 
a belső piacot;

2. úgy véli, hogy a hatékony és eredményes katonai mobilitás erősíteni fogja az EU 
vészhelyzetekre, például humanitárius válságokra, természeti katasztrófákra vagy 
polgári vészhelyzetekre való reagálási képességét;

3. határozottan támogatja azt a döntést, hogy a katonai mobilitási keretet a CEF program 
centralizált irányítása alá vonják, a kettős felhasználású mobilitásra vonatkozó szigorú 
célkitűzés mellett, hozzájárulva a hatékonyság növeléséhez; tudomásul veszi a 
cselekvési terv által meghatározott, a katonai mobilitás végrehajtását megelőző, a 
katonai követelmények meghatározásán és jóváhagyásán alapuló előkészítő lépéseket, 
amelyeket a TEN-T hálózat katonai szállításra is alkalmas szakaszainak azonosítása és a 
kiemelt projektek listájának meghatározása követ, a TEN-T hálózatra vonatkozó 
műszaki követelmények későbbi korszerűsítésével egyetemben;

4. ragaszkodik ahhoz, hogy ezeket a lépéseket egyértelművé kell tenni; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy 2019. december 31-ig fogadjon el felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a katonai követelmények, a TEN-T hálózat katonai szállításra alkalmas 
szakaszainak listája, a kettős felhasználású kiemelt infrastruktúra-projektek listája, a 
katonai mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóságára vonatkozó 
értékelési eljárások, valamint az odaítélési szempontok további meghatározása céljából;

5. hangsúlyozza, hogy az infrastrukturális jellemzők (pl. tömegtűrés, a szabad tér 
maximális magassága) jelentős hatással vannak a mozgás sebességére; kiemeli, hogy a 
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zökkenőmentes mobilitás és logisztika alapvető fontosságúak a katonai telepítés 
szempontjából, mivel azok személy- és teherszállításra szolgálnak; úgy véli, a 
cselekvési terv végrehajtása lehetőséget biztosít arra, hogy a polgári közlekedési hálózat 
részesülhessen a megnövekedett hálózati kapacitás előnyeiből, és előmozdítsa a 
multimodális összeköttetéseket;

6. rámutat arra, hogy a katonai mobilitási keretből finanszírozott, a védelmi ágazatban 
megvalósuló projekteknek a támogatásra való jogosultsághoz szigorúan a CEF-
rendeletben meghatározott ugyanazon kritériumokat, feltételeket és eljárásokat kell 
követniük; hangsúlyozza, hogy a TEN-T hálózat katonai szállításra alkalmas szakaszai 
azonosítási folyamatának feltétel nélkül maximalizálnia kell a polgári és katonai terület 
közötti szinergiákat, és meg kell felelnie a kettős felhasználás elvének; kiemeli, hogy 
lehetővé kell tenni a katonai mobilitási keretből származó finanszírozásnak a TEN-T 
átfogó és törzshálózatán belül a közlekedési infrastruktúra átalakítására való 
felhasználását;

7. hangsúlyozza, hogy a katonai mobilitási projektek végrehajtásához nagyobb 
együttműködésre lesz szükség a tagállamok között; kiemeli, hogy ösztönözni kell majd 
a polgári és a katonai szférák közötti együttműködést;

8. úgy véli, hogy az infrastruktúra – kivéve a repülőterek és a kikötők – kettős 
felhasználása többek között a védelmi ipar számára fontos ipari területekkel való 
összeköttetés eseteiben is lényeges előfeltétele annak, hogy a polgári közlekedési 
hálózat részesülhessen a cselekvési terv és a katonai mobilitási keret előnyeiből; ezért 
határozottan úgy véli, hogy a CEF katonai mobilitási keretéből finanszírozott projektek 
kizárólag abban az esetben támogathatók, ha már létező polgári infrastruktúrához és a 
TEN-T hálózat keretében megvalósuló projektekhez járulnak hozzá, valamint lehetővé 
teszik az infrastruktúra kettős felhasználását azzal a céllal, hogy a CEF-programon belül 
továbbra is kiemelt figyelmet fordítsanak a polgári igényekre, ideértve az intelligens 
közlekedés fejlesztésének elősegítését az egész TEN-T hálózatban, illetve a biztonsági 
és polgári védelmi célú közlekedési infrastruktúra hozzáférhetőségének és rendelkezésre 
állásának javítását;

9. hangsúlyozza, hogy a veszélyes áruk szállítását biztosító infrastruktúra kettős 
felhasználása esetében különleges koordinációra, tapasztalatcserére és a meglévő 
harmonizált polgári szabályok kiigazítására van szükség a balesetveszély 
megakadályozása érdekében, a hálózat egészében optimalizálva a biztonságot;

10. úgy véli, hogy az uniós források felhasználásának optimalizálása érdekében minden 
CEF által finanszírozott közös érdekű közlekedési projekt tervezési szakaszába szükség 
esetén bele kell foglalni a katonai mobilitásra vonatkozó műszaki követelményeket 
annak érdekében, hogy a későbbiek során elkerülhető legyen az infrastruktúra pusztán 
katonai okokból való, szükségtelen korszerűsítése, és ily módon a források nem 
gazdaságos felhasználása;

11. megállapítja, hogy a TEN-T hálózat tervezése során eddig kizárólag a polgári célokat 
vették figyelembe, és úgy véli, hogy az egész hálózatra kiterjedő – például határokon 
átnyúló projektekbe vagy kritikus fontosságú infrastruktúrákba való – további 
beruházások jelentős haszonnal járnának a katonai mobilitás szempontjából, 
ugyanakkor hozzájárulnának a TEN-T törzshálózat 2030-ig, illetve az átfogó hálózat 
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2050-ig történő befejezéséhez;

12. úgy ítéli meg, hogy amennyiben lehetséges, a CEF katonai mobilitási keretéből 
származó bármely hozzájárulásnak elsőbbséget kell biztosítania a multimodális 
projektek számára, mivel a 2017-ben elvégzett kísérleti elemzés szerint azok teremtik a 
legtöbb lehetőséget a kettős felhasználásra, valamint a határokon átnyúló projektek 
számára, mivel azok hozzájárulnak a jelenleg hiányzó összeköttetések és szűk 
keresztmetszetek problémájának kezeléséhez, amelyek a gyors és zökkenőmentes 
mobilitás jelenlegi legnagyobb fizikai akadályai, mind a polgári közlekedés, mind a 
csapatok és nehéz katonai felszerelések szállítása tekintetében; ezért hangsúlyozza, 
hogy döntő fontosságú a hálózat folytonossága és alkalmassága, valamint annak 
interoperabilitása és intermodalitása is;

13. emlékeztet arra, hogy a védelmi ágazatban használt több technológiát – például az 
internetes technológiát – is sikeresen ültettek át a polgári ágazatba; kiemeli, hogy egy, 
telematikai alkalmazási rendszereken – pl. ERTMS vagy SESAR – alapuló intelligens 
közlekedési rendszer telepítése és a Galileo-hoz/EGNOS-hez/GOVSATCOM-hoz 
kapcsolódó technológiák bevezetése jelentik a polgári közlekedési ágazat előtt álló 
egyik legnagyobb kihívást; úgy véli ezért, hogy a cselekvési terv jövőbeli 
felülvizsgálatainak végső soron annak a lehetőségét kell megvizsgálnia, hogy a polgári 
közlekedés miként hasznosíthatja az említett kihívások kezelésére alkalmazott katonai 
megoldásokat, például a kiberbiztonság és a védett kommunikáció területén;

14. kiemeli a kikötők fontosságát, mivel azok összekötik az EU-t az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetén belüli szövetségeseivel és biztosítják az Európán belül rövid 
távú tengeri szállítási kapcsolatokat, valamint hangsúlyozza, hogy szükség van bizonyos 
infrastruktúraelemek telepítésére vagy fejlesztésére a katonai hajók fogadása és 
feltöltése céljából;

15. emlékeztet rá, hogy olyan vám- és adóügyi szabályozási keretre van szükség (különösen 
a héa tekintetében), amely szabványosított és alkalmas a katonai felszerelések és 
kapcsolódó tételek mozgatására, különösen, ha erre vészhelyzetben van szükség;

16. úgy véli, hogy az uniós tagállamoknak együtt kell dolgozniuk a határokon átnyúló 
kettős felhasználású közúti közlekedés hatékonyságának maximalizálása és az 
adminisztrációs költségek csökkentése érdekében.
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