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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. üdvözli a Számvevőszék arra vonatkozó észrevételeit, hogy az Európai Unió 2017. évi 
összevont pénzügyi beszámolója megbízható, és a Bizottság 2017. pénzügyi évre 
vonatkozó beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek általánosságban minden lényeges 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek, kivéve a költségtérítési kifizetések, amelyek 
terén követtek el hibákat; megjegyzi, hogy az átfogó becsült hibaarány 2,4%, ami még 
mindig meghaladja a Számvevőszék által meghatározott lényegességi küszöböt (2%), 
de alacsonyabb mint 2016-ban (3,1%) és 2015-ben (3,8%);

2. üdvözli azt a tényt, hogy immár második egymást követő évben adott ki a 
Számvevőszék az uniós költségvetésből végrehajtott kifizetésekre vonatkozó korlátozott 
véleményt, és elvárja, hogy folytatódjon az uniós pénzügyek kezelésének javulása;

3. sajnálja, hogy a „Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért” terén –
amelybe a közlekedés is tartozik – a Számvevőszék nem biztosít átfogó tájékoztatást a 
közlekedés terén végrehajtott ellenőrzésekről, különösen az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) tekintetében;

4. megállapítja, hogy 2017-ben

– 3964 millió EUR költségvetési előirányzat és 2176 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,

– 3452,9 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 1643,7 millió EUR 
kifizetési előirányzatot engedélyeztek a CEF közlekedés (06 02. fejezet) és a 
Horizont 2020 (a közlekedéssel kapcsolatos kutatás és innováció – 06 03. fejezet) 
számára, amelyet az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség 
(INEA) kezelt,

– 72,5 millió EUR kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat állt rendelkezésre 
a „Mobilitás és közlekedés” szakpolitikai terület igazgatási kiadásainak 
fedezésére;

5. megjegyzi, hogy 2017-ben a Bizottság 152 projektet választott ki az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközből nyújtott összesen 2,7 milliárd EUR összegű 
közlekedési finanszírozásra, a teljes beruházás pedig 4,7 milliárd EUR-t tett ki, 
beleértve az egyéb állami és magánfinanszírozást is; ismételten hangsúlyozza a Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz finanszírozási eszközének fontosságát a TEN-T hálózat 
elkészítése, az egységes európai közlekedési térség megvalósítása, a határokon átnyúló 
összeköttetések fejlesztése és a hiányzó összeköttetések pótlása szempontjából; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a CEF által kínált lehetőséget nem minden nemzeti 
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érdekelt fél használta ki teljes mértékben; emlékeztet arra, hogy a pénzügyi eszközök 
keretében elköltött források mennyisége nem az egyetlen teljesítménykritérium, és 
felkéri a Bizottságot, hogy mélyítse el az uniós finanszírozású közlekedési projektek 
keretében elért eredmények értékelését, és értékelje azok hozzáadott értékét és kiadásait 
az eredmények szempontjából;

6. 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;

7. felhívja a Bizottságot, hogy a közlekedési ágazat számára kellő időben, a következő 
többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat előtt egyértelműen mutassa be az ESBA 
által az egyéb pénzügyi eszközökre, különös tekintettel a CEF-re, valamint a CEF 
hitelfinanszírozási eszköze és 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;

8. üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében közzétett 2017. évi 
vegyesfinanszírozási felhívás eredményét és az erre rendelkezésre álló költségvetés 1,35 
milliárd EUR-ra való növeléséről szóló határozatot, amely megerősíti az uniós 
támogatások olyan egyéb finanszírozásokkal való ötvözésének relevanciáját és 
hozzáadott értékét, amelyek az Európai Beruházási Banktól vagy a nemzeti fejlesztési 
bankoktól, illetve egyéb fejlesztési és állami pénzügyi intézményektől, valamint magán 
pénzügyi intézményektől és magánszektorbeli beruházóktól, köztük köz- és 
magánszféra partnerségektől származnak; úgy véli, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköznek ezért továbbra is támogatnia kell az uniós támogatások 
és más finanszírozási források kombinálását lehetővé tevő fellépéseket, miközben 
továbbra is a vissza nem térítendő támogatások maradnak a finanszírozási fő eszközei;

9. üdvözli a Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz programja félidős felülvizsgálatának 
következtetéseit és a Horizont 2020 időközi értékelését, és felhívja a Bizottságot, hogy 
hozzon megfelelő nyomon követési intézkedéseket mindkét program sikeres 
teljesítésének biztosítása érdekében;

10. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzügyi eszközei végrehajtásának bizottsági 
felügyeletével kapcsolatos ellenőrzése részeként megállapította, hogy a CEF keretében 
igen alacsony volt a pénzügyi eszközök végrehajtásának aránya, és az eredetileg a CEF 
pénzügyi eszközeire elkülönített költségvetés (2,43 milliárd EUR) többségét áthelyezték 
a CEF vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó költségvetési soraiba, így csak 
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296 millió EUR-t hagyva a CEF pénzügyi eszközei számára 2020-ig; megjegyzi 
továbbá, hogy a megadott indokok egyike az volt, hogy az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz pénzügyi eszközeinek és az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapnak (ESBA) a támogathatósági kritériumai nagyrészt átfedik egymást, és a 
potenciálisan a CEF keretében támogatható projekteket valójában az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapból finanszírozták, mivel az nagyobb politikai prioritással és nagyobb 
hatáskörrel rendelkezik; a CEF tekintetében felhívja a Bizottságot, hogy különösen –
mivel ez adott okot a legtöbb félreértésre – a kivitelezési szerződések és alvállalkozói 
szerződések közötti egyértelműbb különbségtétel révén gondoskodjon arról, hogy a 
kedvezményezettek jobban ismerjék a támogathatósági szabályokat; felhívja a 
Bizottságot annak biztosítására, hogy a pénzügyi eszközök ne helyettesítsék, hanem 
kiegészítsék egymást;

11. 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; ezért arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve évente készítsen áttekintést azokról a 
közlekedési és idegenforgalmi projektekről, amelyeket az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében az ERFA és a kohéziós alapok révén társfinanszíroznak;

12. 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; felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel, hogyan lehetne 
megreformálni az uniós költségvetési rendszert, és különösen azt, hogyan lehetne a 
legjobban biztosítani, hogy az átfogó finanszírozási rendszerek ne legyenek 
összetettebbek annál, mint ami az uniós szakpolitikai célok eléréséhez feltétlenül 
szükséges, valamint hogy biztosítsák az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot és az 
ellenőrizhetőséget;

13. megjegyzi, hogy 2017 volt a CEF program ellenőrzési kampányának első éve, és hogy a 
CEF ellenőrzése tekintetében 2–3 további évre lesz szükség ahhoz, hogy a CEF 
valamennyi ágazata esetében értelmezhető hibaarány-számítást tudjanak végezni; 
mindazonáltal üdvözli, hogy a CEF és a TEN-T 2017-ben lezárt ellenőrzései során 
nagyon kevés hibát tártak fel;

14. megjegyzi, hogy 2017 átmeneti év volt az új belsőkontroll-keretrendszer végrehajtása 
tekintetében, mivel a Bizottság 2018-tól a megfelelésen alapuló rendszerről egy elveken 
alapuló rendszerre tér át, amelynek keretében a Bizottság szolgálatainak egyharmada 
már a 2017-es jelentéstételi évre vonatkozóan is az új keretnek megfelelően tesz 
jelentést;

15. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata jelentős 
hiányosságokat tárt fel a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság (DG MOVE) 
által a légiközlekedés-védelmi és a tengeri védelmi szakpolitika együttes nyomon 
követésére jelenleg használt rendszerben, és három nagyon fontos ajánlást fogalmazott 
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meg; felhívja a DG MOVE-t, hogy teljes körűen hajtsa végre az azonosított kockázatok 
kezelésére kidolgozott cselekvési tervét; 

16. aggodalommal jegyzi meg, hogy a DG MOVE, mint a Bizottság közlekedéspolitikával 
foglalkozó kulcsfontosságú szolgálata, nehézségekkel szembesül a különleges 
szakértelemmel rendelkező munkaerőt igénylő álláshelyek betöltése terén, amelyek 
ahhoz szükségesek, hogy biztosítsák a műszaki szakértelmet és a kiemelt területeken, 
valamint a különböző ágazatokban és piacokon, például a dekarbonizáció, a 
finanszírozási infrastruktúra vagy a digitális közlekedés terén megvalósítsák a 
kulcsfontosságú jogalkotási javaslatokat; felhívja a Bizottságot annak biztosítására, 
hogy a DG MOVE átszervezését követően ez a kulcsfontosságú szolgálat fel tudja venni 
a jelentős munkát igénylő feladatának teljesítéséhez szükséges speciális munkaerőt; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza továbbá, hogy az INEA ugyancsak folyamatos 
kihívással küzd létszámterve teljesítése tekintetében: 2017 végén személyzete a 
tervezett 272 fő helyett mindössze 249 főből állt, így 23 betöltendő álláshelyet kellett 
átvinnie a következő évre; 

17. ismételten kéri, hogy az Unió jövőbeli költségvetéseibe vegyenek fel egy turizmusra 
vonatkozó költségvetési sort a turisztikai intézkedések támogatására felhasznált uniós 
források átláthatóságának biztosítása érdekében;

18. 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 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének 
végrehajtása alól. 
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