
PR\909973HU.doc PE491.110v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2011/0302(COD)

20.7.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
 az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról;
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, 

(Közös bizottsági ülésekkel lefolytatott eljárás – az eljárási szabályzat 51. 
cikke)



PE491.110v02-00 2/70 PR\909973HU.doc

HU
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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre vonatkozó javaslatról
(COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0665/2),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
és 172. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7-
0374/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság által az eljárási szabályzat 51. cikke alapján folytatott közös tanácskozásokra,

– tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság jelentésére (A6-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának maximalizálni kell a 
növekedési potenciált a közlekedési, 
energetikai és távközlési politikák közötti 
szinergiák megvalósítása, valamint ezek 
végrehajtása révén, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát.

(1) Az Európa 2020 stratégia1

célkitűzéseinek megfelelően az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
megvalósítása érdekében, az Európai
Uniónak olyan korszerű és nagy 
teljesítményű infrastruktúrákra van 
szüksége, amelyek hozzájárulnak az Unió 
és valamennyi régiójának az 
összekapcsolásához és integrációjához, 
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különösen a közlekedés, az energia és a 
távközlés területein. Ezen 
összekapcsolódásoknak lehetővé kell 
tenniük a személyek, áruk, tőke, és 
elképzelések szabad mozgását, 
következésképpen hozzá kell járulniuk a 
szociális piacgazdaság 
versenyképességének növeléséhez és az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemhez.
__________________
1 A Bizottság 2010. augusztus 26-i 
közleménye az Európai Parlamentnek, a 
Tanácsnak, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottságnak és a Régiók 
Bizottságának: Az európai digitális 
menetrend (COM(2010) 245 final/2. 

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Alapjául a korábbi (2) preambulumbekezdés szolgál.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát összekötő korszerű, 
magas szinten teljesítő infrastruktúrától 
függ, különösen a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén. Ezek a 
növekedésjavító összekapcsolódások jobb 
hozzáférést biztosítanának a belső 
piachoz, következésképp hozzájárulnak a 
piacgazdaság versenyképességének 
növeléséhez az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak megfelelően.

(2) Az európai összekapcsolódási eszköz
(EÖE) létrehozásának célja, hogy 
felgyorsítsa a transzeurópai hálózatokba 
történő beruházásokat és a 
finanszírozásba a köz- és magánszférát 
egyaránt bevonja. Ebből a szemszögből az 
EÖE-nek lehetővé kell tennie a 
közlekedési, energetikai és távközlési 
ágazatok közötti jobb szinergiák 
kiaknázását, ezzel javítva az uniós 
beavatkozás hatékonyságát, és lehetővé 
téve a megvalósítási költségek 
optimalizálását.

Or. fr



PR\909973HU.doc 7/70 PE491.110v02-00

HU

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Alapjául a korábbi (1) és (3) preambulumbekezdés szolgál.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásának célja, hogy felgyorsítsa a 
transzeurópai hálózatokba történő 
beruházásokat és a finanszírozásba a köz-
és magánszférát egyaránt bevonja.

törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 2. módosítást.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje – a versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer kiépítése 
felé” című fehér könyvet. A fehér könyv 
célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 2050-re 
60 %-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, uniós szintű multimodális 
TEN-T törzshálózat kiépítését irányozza 
elő. A fehér könyv célként fogalmazza meg 
ezenkívül a multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
között energiahatékonyabb módszerek 

(7) 2011. március 28-án a Bizottság 
elfogadta az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje – a versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer kiépítése 
felé” című fehér könyvet. A fehér könyv 
célul tűzi ki, hogy 1990-hez képest 2050-re 
60 %-kal csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását a 
közlekedési ágazatban. Az infrastruktúrát 
illetően a fehér könyv 2030-ra egy teljesen 
működőképes, átjárható, és uniós szintű 
multimodális TEN-T törzshálózat 
kiépítését irányozza elő. A fehér könyv 
célként fogalmazza meg ezenkívül a 
multimodális logisztikai láncok 
teljesítményének optimalizálását, többek 
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fokozottabb használatával. Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30 %-
át, majd 2050-re 50 %-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

között energiahatékonyabb módszerek 
fokozottabb használatával.  Ezek alapján a 
következő célértékeket határozza meg a 
TEN-T politika számára: 2030-ra a 300 
km-nél hosszabb közúti áruszállítás 30 %-
át, majd 2050-re 50 %-át más módokra kell 
áthelyezni; a meglévő nagy sebességű 
vasúthálózat hosszát 2030-ra a 
háromszorosára kell növelni, és 2050-re a 
közepes távolságok közötti 
személyforgalom többsége vasúton kell 
lebonyolítani; 2050-re a törzshálózatba 
tartozó valamennyi repülőteret össze kell 
kapcsolni a vasúthálózattal; valamennyi 
tengeri kikötőt a vasúti szállítóhálózattal 
és, adott esetben a belvízi hajóutakkal.

Or. fr

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A közlekedés fenntartható jövőjéről 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a 
hatékony közlekedéspolitikához a 
felmerülő kihívásokkal arányban álló 
pénzügyi keretre van szükség, és ehhez a 
közlekedésre és a mobilitásra irányuló 
jelenlegi forrásokat növelni kell; emellett 
szükségesnek tartotta egy eszköz 
létrehozását a közlekedésfinanszírozás 
különböző forrásainak és a kohéziós 
szakpolitika pénzeszközeinek, a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek (PPP-k) 
forrásainak vagy egyéb pénzeszközök, 
például garanciák felhasználásának 
összehangolására.

(8) A közlekedés fenntartható jövőjéről 
szóló, 2010. július 6-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a 
hatékony közlekedéspolitikához a 
felmerülő kihívásokkal arányban álló 
pénzügyi keretre van szükség, és ehhez a 
közlekedésre és a mobilitásra irányuló 
jelenlegi forrásokat az ezekre vonatkozó 
különböző költségvetési sorokban növelni 
kell; emellett szükségesnek tartotta egy 
eszköz létrehozását a 
közlekedésfinanszírozás különböző 
forrásai, valamint az uniós szinten 
rendelkezésre álló valamennyi pénzügyi 
forrás  és eszköz felhasználásának 
összehangolására és optimalizálására.

Or. fr
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Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani. Az uniós szinten 
rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve, a legmagasabb európai 
többletértéket nyújtó projektekre kell 
koncentrálni ahhoz, hogy el lehessen érni 
a kívánt hatást.  A támogatást ezért a 
törzshálózatra (különösen a törzshálózati 
folyosókra) és a forgalomirányítási 
rendszerek (különösen a SESAR 
eredményeként létrejövő, mintegy 3 
milliárd euró összegű uniós költségvetési 
forrást igénylő légi irányítási rendszerek) 
területén megvalósítandó közös érdekű 
projektekre kell összpontosítani.

(11) A tagállamok közlekedési 
infrastrukturális terveinek elemzése alapján 
a Bizottság úgy becsüli, hogy a közlekedési 
beruházási szükségletek 500 milliárd eurót 
tesznek ki a TEN-T hálózat teljes 
egészében a 2014–2020 közötti 
időszakban, amely összegből a becslések 
szerint 250 milliárd eurót kell a TEN-T 
törzshálózatára fordítani.

Or. fr

Indokolás

Ez a módosítás az olyan projektekre nyújtott uniós támogatásra való összpontosítás 
jelentőségét emeli ki, amely projektek valódi hozzáadott értékkel rendelkezhetnek. Az előadók 
a szöveget új preambulumbekezdésként egészítették ki ezzel a bekezdéssel (lásd a 19. 
módosítást).

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint számos 
olyan tagállam, amely támogatható a 
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Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak támogatnia kell a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult 
tagállamokat a projektek megfelelő 
összekapcsolásának kialakításában, hogy a 
Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegek a lehető legmagasabb fokú 
prioritásban részesüljenek.

Kohéziós Alapból, súlyos akadályokkal 
küzd az összetett, magas uniós 
többletértéket nyújtó, határokon átnyúló 
közlekedési infrastrukturális projektek 
kialakítása és megvalósítása során. Ezért, a 
magas uniós többletértékkel rendelkező 
közlekedést érintő projektek, és különösen 
a határokon átnyúló projektek 
megvalósításának javítása érdekében, a 
Kohéziós Alapból nyújtott összeg (10 
milliárd euró) egy részét át kell 
csoportosítani olyan közlekedéssel 
kapcsolatos projektek finanszírozására, 
amelyek az európai összekapcsolódási 
eszköz alapján a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokban 
található törzshálózatokat érintik. A 
Bizottságnak technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó intézkedéseken keresztül kell 
támogatnia a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatásra jogosult tagállamokat a 
projektek megfelelő összekapcsolásának 
kialakításában, hogy a Kohéziós Alapból 
származó nemzeti összegek a lehető 
legmagasabb fokú prioritásban 
részesüljenek. Különös figyelmet kell
fordítani azokra a nehézségekre, 
amelyekkel bizonyos tagállamok a projekt 
megtervezésekor szembesülhetnek, 
valamint a különböző projektek 
földrajzilag kiegyensúlyozott eloszlására.

Or. fr

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 

(28) A közérdeket szolgáló általános 
szolgáltatásokat (mint például az 
alapszolgáltatások) gyakran érzékenyen 
érintik a piac hiányosságaiból eredő 
hatások. Ezért a támogatandó területek 
között szerepel a közszolgáltatás-nyújtás is 
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(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága), amely a meghatározás 
szerint kezdetben nem minősül 
kereskedelmi tevékenységnek. Ráadásul, 
ha csak az alapszolgáltatások részesülnek 
támogatásban, nagy kihívást jelentene azon 
megfelelő tagállami és regionális szintű 
ösztönzök megtalálása, amelyek 
ténylegesen biztosítanák a közszolgáltatás-
nyújtás megvalósítását: elsősorban az a baj, 
hogy nemzeti szinten hiányzik az az 
ösztönző, amely a nemzeti rendszereket 
összekötné az alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

(e-egészségügy, e-adatvédelem, e-
közbeszerzés széles körű alkalmazása és 
átjárhatósága, valamint az európai 
kulturális örökség digitalizálása), amely a 
meghatározás szerint kezdetben nem 
minősül kereskedelmi tevékenységnek. 
Ráadásul, ha csak az alapszolgáltatások 
részesülnek támogatásban, nagy kihívást 
jelentene azon megfelelő tagállami és 
regionális szintű ösztönzök megtalálása, 
amelyek ténylegesen biztosítanák a 
közszolgáltatás-nyújtás megvalósítását: 
elsősorban az a baj, hogy nemzeti szinten 
hiányzik az az ösztönző, amely a nemzeti 
rendszereket összekötné az 
alaprendszerekkel (és így 
megteremtődnének az átjárhatóság és 
határokon átnyúló szolgáltatások 
feltételei), valamint az, hogy a 
magánbefektetők egyedül nem biztosítanák 
az átjárhatóság keretén belüli 
szolgáltatásnyújtást.

Or. fr

Indokolás

Mivel az „Europeana” azon közszolgáltatások közé tartozik, amelyeket az e rendeleten 
keresztül 100 %-os társfinanszírozási arány mellett kell pénzügyi támogatásban részesíteni, 
arra ebben a preambulumbekezdésben hivatkozni kell.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az e rendelet értelmében 
végrehajtandó pénzügyi eszközöknek 
tükrözniük kell a(z) XXX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] VIII. 
címében rögzített szabályokat, valamint a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó legjobb 
gyakorlati szabályokat.

törölve

Or. xm
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Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 18. módosítást.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban arra késztetik vagy késztették 
a hatóságokat, hogy értékeljék újra 
infrastrukturális beruházási 
programjaikat. Ilyen körülmények között, 
a vélemények szerint a PPP-k hatékony 
eszközt jelentenek az olyan szakpolitikai 
célkitűzések, mint például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
alternatív energiaforrások és az energia-, 
illetve erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, a fenntartható közlekedés 
támogatása és a széles sávú hálózatok 
üzembe helyezése teljesítését biztosító 
infrastrukturális projektek 
megvalósításához. A PPP-ről szóló 2009. 
november 19-i közleményében a Bizottság 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
meglévő pénzügyi eszközök körének 
kiterjesztésével javítják a források 
hozzáférhetőségét a PPP-k számára.

törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 13. módosítást.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás legnagyobb része piaci és 
szabályozási intézkedésekkel
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség. A pénzügyi eszközöket az egyedi 
piaci szükségletek kezelésére az európai 
összekapcsolódási eszköz célkitűzéseivel 
összhangban kell használni, és azok nem 
szoríthatják ki a magánszférából 
származó finanszírozást. A pénzügyi 
eszközök alkalmazásáról szóló döntés 
meghozatala előtt a Bizottságnak előzetes 
felmérést kell végeznie az adott 
eszközökről.

(34) Noha az Európa 2020 stratégia szerinti 
beruházás jelentős része piaci és 
szabályozási intézkedésekkel 
megvalósítható, a finanszírozási kihívás 
kezeléséhez állami beavatkozásra, valamint 
támogatás és innovatív pénzügyi eszközök 
formájában uniós finanszírozásra van 
szükség.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 14. módosítást.

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34a) A támogatások formájában 
biztosított uniós költségvetés 
felhasználásának optimalizálása céljából 
azt a kevés bevételt eredményező vagy 
bevételt egyáltalán nem eredményező 
projektek számára kell fenntartani.

Or. fr
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34b) A költségvetési intézkedések sok 
tagállamban arra késztetik vagy késztették 
a hatóságokat, hogy értékeljék újra 
infrastrukturális beruházási 
programjaikat. Ilyen körülmények között, 
a vélemények szerint a PPP-k hatékony 
eszközt jelentenek az olyan szakpolitikai 
célkitűzések, mint például az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, az 
alternatív energiaforrások és az energia-, 
illetve erőforrás-hatékonyság 
előmozdítása, a fenntartható közlekedés 
támogatása és a széles sávú hálózatok 
üzembe helyezése teljesítését biztosító 
infrastrukturális projektek 
megvalósításához. A PPP-ről szóló 2009. 
november 19-i közleményében a Bizottság 
kötelezettséget vállalt arra, hogy a 
meglévő pénzügyi eszközök körének 
kiterjesztésével javítják a források 
hozzáférhetőségét a PPP-k számára.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 10. módosítást.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A pénzügyi eszközöket az egyedi 
piaci szükségletek kezelésére az európai 
összekapcsolódási eszköz célkitűzéseivel 
összhangban kell használni, és azok nem 
szoríthatják ki a magánszférából 
származó finanszírozást. A pénzügyi 
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eszközök alkalmazásáról szóló döntés 
meghozatala előtt a Bizottságnak előzetes 
felmérést kell végeznie az adott 
eszközökről annak ellenőrzése érdekében, 
hogy nem optimális befektetési helyzet áll 
fenn, valamint hogy az eszköz nem torzítja 
majd a piacot. Az innovatív pénzügyi 
eszközzel finanszírozott projektnek 
európai hozzáadott értékkel kell 
rendelkeznie, meg kell felelnie az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseinek, ösztönző 
hatást kell biztosítania az európai 
költségvetésnek, el kell kerülnie a verseny 
bármiféle torzítását, életképességének 
pedig bevételeken kell alapulnia.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
célozza. Lásd a 11. módosítást.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európa 2020 stratégiában a 
Bizottság vállalta, hogy egy, az uniós és a 
nemzeti köz- és magánfinanszírozást az 
infrastruktúrák számára összefogó, 
következetes finanszírozási stratégia 
részeként mobilizálja az uniós pénzügyi 
eszközöket. Ez azzal indokolható, hogy 
sok esetben az optimálisnál rosszabb 
beruházási helyzetek és a piaci 
tökéletlenségek hatékonyabban kezelhetők 
pénzügyi eszközökkel, mint 
támogatásokkal.

törölve

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 
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célozza. Lásd a 14. módosítást.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban. Ahhoz, hogy elég 
vonzóak legyenek a magánszféra számára, 
a pénzügyi eszközök megtervezése és 
végrehajtása során kellő figyelmet kell 
fordítani az adminisztratív terhek 
egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. Ezeknek az 
eszközöknek a kialakítása során fel kell 
használni a 2007–2013 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
pénzügyi eszközei, mint például a TEN-T-
projektek számára biztosított hitelgarancia-
eszköz (LGTT), a kockázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmus (RSFF) és az 
energetikára, éghajlatváltozásra és 
infrastruktúrára vonatkozó európai alap (a 
Marguerite Alap) végrehajtása során 
szerzett tapasztalatokat.

(37) Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi eszközöket javasol, hogy 
előmozdítsa a magánberuházók és a 
pénzügyi intézmények számottevő 
részvételét az infrastrukturális 
beruházásokban, ily módon ösztönző erőt 
biztosítva az európai költségvetés számára. 
Ahhoz, hogy elég vonzóak legyenek a 
magánszféra számára, a pénzügyi eszközök 
megtervezése és végrehajtása során kellő 
figyelmet kell fordítani az adminisztratív 
terhek egyszerűsítésére és csökkentésére, 
miközben olyan szintű rugalmasságot kell 
szem előtt tartani, amivel rugalmasan ki 
lehet elégíteni a meghatározott 
finanszírozási szükségleteket. Ezeknek az 
eszközöknek a kialakítása során fel kell 
használni a 2007–2013 időszakra 
vonatkozó többéves pénzügyi keret 
pénzügyi eszközei, mint például a TEN-T-
projektek számára biztosított hitelgarancia-
eszköz (LGTT), a kockázatmegosztási 
pénzügyi mechanizmus (RSFF) és az 
energetikára, éghajlatváltozásra és 
infrastruktúrára vonatkozó európai alap (a 
Marguerite Alap) végrehajtása, valamint a
projektkötvények kísérleti szakaszai során 
szerzett tapasztalatokat.

Or. fr

Indokolás

A projektkötvények (project bonds) kísérleti szakaszára 2012-ben és 2013-ban fog sor kerülni. 
Ez egyrészt a rövid távú finanszírozás szükségleteinek kielégítésére, másrészt pedig az eszköz 
EÖE keretében történő végrehajtása céljából történő finomításának a lehetővé tételére 
szolgál. Helyénvalónak tűnik tehát itt hivatkozni erre, mivel ez a kísérleti szakasz az 
infrastruktúrákra szánt pénzügyi eszközök területén megszerzett európai tapasztalatot fogja 
kiegészíteni.
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Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A pénzügyi eszközök többségének 
közösnek kel lennie valamennyi ágazat 
számára, azonban néhány kifejezetten az 
egyes ágazatokra fog vonatkozni. A 
bizottsági szolgálatok becslése szerint 
miközben a széles sávú hálózatok 
pénzügyi támogatása elsősorban pénzügyi 
eszközökre támaszkodna, a közlekedés és 
az energetika esetében a pénzügyi 
eszközökhöz szükséges uniós költségvetési 
források összege nem haladhatja meg a 2, 
illetve 1 milliárd eurót.

törölve

Or. en

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Az e rendelet értelmében 
végrehajtandó pénzügyi eszközöknek 
tükrözniük kell a(z) XXX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] VIII. 
címében rögzített szabályokat, valamint a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó legjobb 
gyakorlati szabályokat1.
__________________
1 COM(2011) xxx, Keret a pénzügyi 
eszközök következő generációjához.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a bizottsági javaslat logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását 



PE491.110v02-00 18/70 PR\909973HU.doc

HU

célozza. Lásd a 9. módosítást.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az uniós szinten rendelkezésre álló 
források korlátozott jellegét figyelembe 
véve, a legmagasabb európai 
többletértéket nyújtó projektekre kell 
koncentrálni a kívánt hatás elérése 
céljából. A közlekedési ágazatban az uniós 
támogatást ezért a törzshálózatra 
(különösen a törzshálózati folyosókra) és 
a forgalomirányítási rendszerek területén 
megvalósítandó közös érdekű projektekre 
kell összpontosítani. Az energiaágazatban 
a pénzügyi támogatást a belső energiapiac 
megteremtésére, az ellátásbiztonságra és a 
magánberuházások vonzására kell 
összpontosítani. A távközlési ágazatban a 
pénzügyi támogatásnak elsősorban olyan 
projektekre kell irányulnia, amelyek 
keresletet teremtenek a széles sáv – köztük 
az európai digitális szolgáltatási 
infrastruktúra kiépítése – iránt, ami 
viszont ösztönzi a szélessávú hálózatok 
kiépítésébe való befektetéseket.

Or. fr

Indokolás

Lásd a (11) preambulumbekezdés 6. módosítását. Az erőforrásoknak a jelentős többletértékkel 
rendelkező projektekre koncentrálását a három ágazatra kell alkalmazni.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
42 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42b) Az energiaágazatban az előirányzott 
költségvetés jelentős részét pénzügyi 
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eszközök formájában kell kiosztani. A 
távközlési ágazatbeli közös érdekű 
projekteknek az általános szolgáltatásokra 
és horizontális prioritásokra – köztük a
programtámogató fellépésekre – nyújtott 
támogatások formájában, valamint
alapszolgáltatási platformokra nyújtott 
támogatások és az azokkal kapcsolatos 
beszerzés formájában biztosított uniós 
pénzügyi támogatásra kell jogosultnak 
lenniük. A szélessávú szolgáltatások 
kiépítését célzó fellépéseknek – köztük a 
széles sáv iránti kereslet kialakítását célzó 
fellépéseknek – pénzügyi eszközök 
formájában nyújtott pénzügyi 
támogatásra kell jogosultnak lenniük.

Or. en

Indokolás

Az energia- és távközlési ágazat sajátossága miatt, továbbá a piaci torzulások elkerülése 
érdekében és az uniós pénzeszközöknek – a legmagasabb tőkeáttételi hatás melletti –
leginkább költséghatékony felhasználása céljából a pénzügyi támogatásnak nagy mértékben 
pénzügyi eszközökön kell nyugodnia.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében.

(43) A Bizottságnak félidős és utólagos 
értékeléseket kell végeznie a finanszírozás 
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az eszköz általános céljaira és az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
gyakorolt hatásainak felmérése érdekében, 
és ezen értékeléseket közölnie kell az 
Európai Parlamenttel.

Or. fr
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és hatály

Or. fr

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 
meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait a közlekedési, 
energetikai és távközlési infrastruktúrák 
területén megvalósítandó projektek 
támogatása érdekében.

E rendelet létrehozza az európai 
összekapcsolódási eszközt, és 
meghatározza a transzeurópai hálózatok 
uniós pénzügyi támogatásának feltételeit, 
módszereit és eljárásait, valamint a 2014–
2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretben rendelkezésre bocsátott 
forrásokat és az azok irányítására szolgáló 
eszközöket a közlekedési, energetikai és 
távközlési infrastruktúrák területén 
megvalósítandó közös érdekű projektek 
támogatása érdekében.

Or. fr

Indokolás

Pontosítani kell ennek a rendeletnek a hatályát, és ennek keretében kifejezetten meg kell 
említeni a rendeletnek a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi kerettel 
meglévő kapcsolatár, valamint a közlekedés, az energia és az IKT területein a transzeurópai 
hálózatok tekintetében kiosztott költségvetés meghatározásában betöltött szerepét.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) „szomszédos ország”: az európai 
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szomszédságpolitika, a stratégiai 
partnerséget is beleértve, a bővítési 
politika, az Európai Gazdasági Térség 
vagy az Európai Szabadkereskedelmi 
Társulás hatálya alá tartozó ország;

Or. fr

Indokolás

A szöveg jogi egyértelműségének megerősítése érdekében e fogalmakat a TEN-T-re vonatkozó 
iránymutatásokban szereplő fogalommeghatározáshoz igazítva kell meghatározni.

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) „harmadik ország”: egy szomszédos 
ország és minden más ország, amellyel az 
Unió együttműködik az e rendelet által 
követett célkitűzések elérésében;

Or. fr

Indokolás

A szöveg jogi egyértelműségének megerősítése érdekében e fogalmakat a TEN-T-re vonatkozó 
iránymutatásokban szereplő fogalommeghatározáshoz igazítva kell meghatározni.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „tervezés”: a projekt végrehajtásának 
előkészítéséhez szükséges tevékenységek, 
például előkészületi, megvalósíthatósági, 
értékelő, tesztelő és hitelesítő tanulmányok 
– beleértve a szoftvereken végzett 
tevékenységeket is –, valamint minden más 
ezt elősegítő műszaki intézkedés, beleértve 
a kivitelezést megelőző, a projekt 
meghatározásához és végrehajtásához, 

(4) „tervezés”: a projekt végrehajtásának 
előkészítéséhez szükséges tevékenységek, 
például előkészületi, feltérképező, 
megvalósíthatósági, értékelő, tesztelő és 
hitelesítő tanulmányok – beleértve a 
szoftvereken végzett tevékenységeket is –, 
valamint minden más ezt elősegítő műszaki 
intézkedés, beleértve a kivitelezést 
megelőző, a projekt meghatározásához és 
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valamint a finanszírozására vonatkozó 
döntésekhez szükséges olyan 
intézkedéseket, mint például a helyszíni 
feltárásokra és a finanszírozási konstrukció 
előkészítésére vonatkozó lépések;

végrehajtásához, valamint a 
finanszírozására vonatkozó döntésekhez 
szükséges olyan intézkedéseket, mint 
például a helyszíni feltárásokra és a 
finanszírozási konstrukció előkészítésére 
vonatkozó lépések;

Or. en

Indokolás

A feltérképezést – és különösen a szélessávú feltérképezést – fel kell venni a támogatásokon 
keresztül finanszírozott „tervezés” e fogalommeghatározásába.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges kísérő 
intézkedések és egyedi ágazatspecifikus 
iránymutatások, mint például 
szolgáltatások (főleg technikai 
segítségnyújtás), valamint előkészítési, 
megvalósíthatósági, koordinációs, nyomon 
követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységek, amelyek 
közvetlenül ezen eszköz irányításához és 
célkitűzései megvalósításához 
szükségesek, így különösen tanulmányok, 
értekezletek, tájékoztatás, infrastruktúra 
feltérképezése, ikerintézményi 
együttműködés, információk terjesztése, 
figyelemfelkeltő és kommunikációs 
intézkedések, az információcserére 
összpontosító információtechnológiai 
hálózatokhoz kapcsolódó kiadások, 
valamint minden egyéb technikai és 
igazgatási segítségnyújtással összefüggő
kiadások, amelyek szükségesek lehetnek 
ezen eszköz irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

(5) „programtámogató fellépések”: az 
európai összekapcsolódási eszköz 
végrehajtásához szükséges valamennyi 
kísérő intézkedés és egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatás, mint 
például szolgáltatások (főleg technikai és 
pénzügyi tervezési segítségnyújtás), 
valamint előkészítési, megvalósíthatósági, 
koordinációs, nyomon követési, 
ellenőrzési, auditálási és értékelési 
tevékenységek, amelyek az e rendelet 
szerinti vagy a pénzügyi piacon nyújtott 
finanszírozás megszerzése céljából 
különösen a kohéziós országokban a 
közös érdekű projektek előkészítésének 
elősegítése érdekében, illetve közvetlenül 
ezen eszköz irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükségesek. Ez 
különösen a következőket foglalja 
magában: tanulmányok, értekezletek, 
tájékoztatás, infrastruktúra feltérképezése, 
információk terjesztése, figyelemfelkeltés, 
kommunikációs és összehangolt 
intézkedések, az eszközzel kapcsolatos 
információcserére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokhoz 
kapcsolódó kiadások, valamint minden 
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egyéb technikai és igazgatási 
segítségnyújtással összefüggésben a 
Bizottságnál felmerült kiadások, amelyek 
szükségesek lehetnek ezen eszköz 
irányításához, vagy az egyedi 
ágazatspecifikus iránymutatások 
végrehajtásához;

Or. en

Indokolás

Lásd az 5. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítást. Az e rendelettel megállapított költségvetés 
optimális felhasználásának biztosítása céljából újból meg kell határozni a programtámogató 
fellépéseket és kifejezetten meg kell említeni a Bizottság szerepét.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) „fellépés”: minden olyan –
pénzügyileg, technikailag vagy az idő 
tekintetében független – tevékenység, 
amely szükséges egy közös érdekű projekt 
megvalósításához;

(6) „fellépés”: minden olyan – pénzügyileg 
és technikailag meghatározható, az idő 
tekintetében pedig körülhatárolt –
tevékenység, amely szükséges egy közös 
érdekű projekt megvalósításához;

Or. fr

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „végrehajtó szerv”: állami vagy 
magánvállalkozás, illetve a 
kedvezményezett által kijelölt szerv, 
amennyiben az utóbbi tagállam vagy 
nemzetközi szervezet, a fellépések 
végrehajtására. A megfelelő szerv 
kijelöléséről a kedvezményezett saját 
felelősségére és, amennyiben ahhoz 
közbeszerzési szerződés megkötése 

(9) „végrehajtó szerv”: állami vagy 
magánvállalkozás, illetve a 
kedvezményezett által kijelölt szerv, 
amennyiben az utóbbi tagállam vagy 
nemzetközi szervezet, a fellépések 
végrehajtására. A megfelelő szerv 
kijelöléséről a kedvezményezett saját 
felelősségére és, amennyiben ahhoz 
közbeszerzési szerződés megkötése 
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szükséges, a hatályos közbeszerzési 
szabályoknak megfelelően dönt;

szükséges, a hatályos uniós közbeszerzési 
szabályoknak megfelelően dönt;

Or. fr

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) „átfogó hálózat”: a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet szerint [TEN-T 
iránymutatás] II. fejezete szerinti 
közlekedési infrastruktúrák;

Or. fr

Indokolás

A szöveg jogi egyértelműségének megerősítése érdekében e fogalmakat a TEN-T-re vonatkozó 
iránymutatásokban szereplő fogalommeghatározáshoz igazítva kell meghatározni.

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) „szűk keresztmetszet”: fizikai akadály, 
amely a rendszer meghibásodásához vezet, 
így nagy távolságon befolyásolja a 
közlekedési forgalom folytonosságát. Az 
ilyen akadály kiküszöbölhető a problémák 
– például emelkedők, kanyarívek, 
nyomtávok – kezelésére alkalmas új 
infrastruktúrával, például hidakkal vagy 
alagutakkal. A meglévő infrastruktúra 
korszerűsítésének szükségessége nem 
minősül szűk keresztmetszetnek;

(12) „szűk keresztmetszet” a 
közlekedésben: fizikai és/vagy működési 
akadály, amely a rendszer 
meghibásodásához vezet, így nagy 
távolságon befolyásolja a közlekedési 
forgalom folytonosságát, és amelyet új 
infrastruktúrával lehet felszámolni;

Or. fr
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Indokolás

A szűk keresztmetszetekkel összefüggő torlódási problémák nem korlátozódnak a vasúti 
ágazatra, illetve a fizikai jellegű akadályokra. E problémákat egyébiránt nemcsak új 
infrastruktúrák létrehozásával, hanem a már meglévő infrastruktúrák jelentős mértékű 
korszerűsítésével is meg lehet oldani. A fogalommeghatározást tehát ki kell szélesíteni, lévén 
hogy ez a kritérium az e rendelet szerinti kiegészítő finanszírozást eredményez.

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 20 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) „ágazatok közötti szinergiák”: az e 
rendelet hatálya alá tartozó három ágazat 
(közlekedés, energia, távközlés) közül 
legalább kettőben végzett fellépések 
körében hasonló vagy kiegészítő jellegű 
érdekeknek és céloknak a pénzügyi, 
technikai és/vagy humán eszközök 
megosztásának köszönhetően a költségek 
és/vagy eredmények optimalizálását 
lehetővé tevő fennállása;

Or. fr

Indokolás

Az európai összekapcsolódási eszköz egyik legfőbb innovációja a jelenleg elkülönültebben 
finanszírozott három ágazat – a közlekedési, energetikai és távközlési ágazatok – tekintetében
közös finanszírozási eszköz létrehozása. A javasolt közelítést az ágazatok közötti, 
kihasználandó szinergiák fennállása igazolja. Ezeket a szinergiákat egyre jobban értékelni 
kell, és megfelelőbben kell azokat meghatározni, mivel azok alapvető fontosságúak az EÖE 
megértéséhez.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) hozzájárul az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű transzeurópai hálózatok 
kiépítésével, ezzel további hasznot hozva 

a) az Európa 2020 stratégiának 
megfelelően hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéshez 
korszerű és nagy teljesítményű 
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az egész Európai Unió számára a 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése és az 
ágazatok közötti szinergiák kiaknázása
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke, és különösen az 
EÖE-rendelet alá tartozó pénzügyi 
eszközök segítségével megvalósított közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

transzeurópai hálózatok kiépítésével, ezzel 
további hasznot hozva az egész Európai 
Unió számára a világpiacon 
versenyképesség és a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió szempontjából az 
egységes piacon, továbbá a magán- és 
állami beruházások számára kedvezőbb 
környezetet teremt a pénzügyi eszközök és 
a közvetlen uniós támogatás ötvözése 
révén. E célkitűzés megvalósulását a közös 
érdekű projektekre fordított magán- és 
közberuházások mértéke alapján mérik.

Or. fr

Indokolás

Az ágazatok közötti szinergiák kiaknázásának a saját jogán általános célkitűzés tárgyát kell 
képeznie (lásd a 32. és 35. módosítást).

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
20 %-os csökkentését, az 
energiahatékonyság 20 %-os növelését és a 
megújuló energia arányának 20 %-ra 
növelését 2020-ig, ugyanakkor biztosítva a 
tagállamok közötti nagyobb szolidaritást.

b) lehetővé teszi az Európai Unió számára 
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos 
céljainak teljesítését, azaz az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
20 %-os csökkentését, az 
energiahatékonyság 20 %-os növelését és a 
megújuló energia arányának 20 %-ra 
növelését 2020-ig, ugyanakkor biztosítva a 
tagállamok közötti nagyobb szolidaritást.

Or. fr

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) fokozza az e rendelettel 
összefüggésben végrehajtott intézkedések 
hatékonyságát. E célkitűzés 
megvalósulását az eszköz kezelése 
tekintetében pénzügyi, technikai és 
humán szinten a Bizottság által 
megvalósított méretgazdaságosság 
mérésével, adott esetben pedig az ágazatok 
közötti szinergiák kiaknázásával 
megvalósuló projektek teljes számán 
keresztül értékelik.

Or. fr

Indokolás

A közlekedési, energetikai és ikt-ágazatok közötti szinergiák kiaknázása támasztja alá e 
rendelet megalkotását, hiszen az elgondolást az európai költségvetés optimális 
felhasználásának előmozdítása képezi. Következésképpen be kell azt építeni az e rendelet 
általános célkitűzései közé.

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 3. cikk szerint meghatározott 
általános célkitűzéseken kívül az európai 
összekapcsolódási eszköznek az alábbi 
ágazatspecifikus célkitűzések 
megvalósításához is hozzá kell járulnia:

(1) A 3. cikk szerint meghatározott 
általános célkitűzések sérelme nélkül az 
európai összekapcsolódási eszköz az alábbi 
ágazatspecifikus célkitűzések 
megvalósításához járul hozzá:

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható és hatékony közlekedés ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
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hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található vasúthálózat hossza és az EU-27 
területén található nagy sebességű 
vasúthálózat hossza alapján kell mérni;

hosszú távon való biztosítása, amelynek 
megvalósulását az EU-27 területén 
található, az e rendelettel megteremtett 
vagy fejlesztett vasút- és folyami hálózat
hossza alapján kell mérni;

Or. fr

Indokolás

A folyami közlekedés a vasúthálózattal azonos módon járul hozzá a fenntartható és hatékony 
közlekedés hosszú távon való biztosításához.

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 
megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni.

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása. E 
célkitűzés megvalósulását a vasúttal 
összekapcsolt belvízi és tengeri kikötők és 
repülőterek száma, valamint a létrehozott 
multimodális logisztikai platformok és 
tengeri gyorsforgalmi utak száma alapján 
fogják mérni;

Or. fr

Indokolás

Az átjárhatóság a belső piac megfelelő működésének alapvető tényezője. Következésképpen 
annak önálló ágazati célkitűzéssé kell válnia. (Voir amendement 39).

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a közlekedési módok 
átjárhatóságának és biztonságának 
optimalizálása. E célkitűzés 
megvalósulását az intelligens közlekedési 
rendszerekkel (ERTMS, RIS és a közúti 
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ágazatban az ITS) rendelkező kilométerek 
száma, az európai névleges nyomtávval 
kapcsolatos normához igazított 
vasútvonalak kilométerszáma, valamint a 
SESAR és a VTMIS kiépítésének mértéke 
alapján mérik.

Or. fr

Indokolás

Az átjárhatóság a belső piac megfelelő működésének alapvető tényezője. Következésképpen 
annak önálló ágazati célkitűzéssé kell válnia. Ugyanez vonatkozik a közlekedési módok 
biztonságára is, ha el akarják érni a közlekedésről szóló fehér könyv szerinti célkitűzéseket.

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
alkalmazásának elterjesztése, többek 
között a kis és közepes vállalkozások (kkv-
k) között, amelynek megvalósulását széles 
sávú és szupergyors széles sávú hálózat 
lefedettségének szintje és a 100 Mbps-nél 
nagyobb széles sávú előfizetéssel 
rendelkező háztartások száma alapján kell 
mérni;

i. a gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok iránti kereslet ösztönzése és 
kialakítása az online nemzeti 
közszolgáltatások összekapcsolódásának 
és átjárhatóságának, valamint e hálózatok 
elérhetőségének előmozdítása révén, 
amelynek megvalósulását az online 
közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni.

ia. a meglévő és kialakuló kereslet 
kielégítése érdekében a gyors és 
szupergyors széles sávú hálózatok 
kiépítésének pénzügyi eszközök révén 
történő felgyorsítása és alkalmazásának 
elterjesztése, többek között a kis és közepes 
vállalkozások (kkv-k) között, amelynek 
megvalósulását széles sávú és szupergyors 
széles sávú hálózat lefedettségének szintje 
és a 100 Mbps-nél nagyobb széles sávú 
előfizetéssel rendelkező háztartások száma 
alapján kell mérni;

Or. en
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Indokolás

Demand generating projects should be the driver to broadband deployment. Priority should 
be given to setting up a EU digital service infrastructure; trans-European high-speed 
backbone connections for public administrations, cross–border delivery of eGovernment 
services); enabling access to public sector information, including digital resources of 
European heritage, 'data.eu' and multilingual resources; safety + security and smart energy 
services. Demand should in turn stimulate investments in broadband network deployment 
which should be financed through financial instruments.

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az online nemzeti közszolgáltatások 
összekapcsolódásának és 
átjárhatóságának, valamint e hálózatok 
elérhetőségének előmozdítása, amelynek 
megvalósulását az online 
közszolgáltatásokat használó 
magánszemélyek és vállalkozások aránya, 
illetve az ilyen szolgáltatások határokon 
átnyúló elérhetősége alapján kell mérni.

törölve

Or. en

Indokolás

A pont tartalma a 40. módosításában szerepel.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
50 000 000 000 euró1. Ez az összeg az 
alábbiak szerint oszlik meg a 3. cikkben 
említett ágazatok között:

(1) A becslések szerint a befektetési 
szükségletek 970 000 000 000 eurót 
tesznek ki 2020-ig a közlekedési, 
energetikai és távközlési ágazatokban a 
transzeurópai hálózatokat illetően. Az 
európai összekapcsolódási program 2014 
és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege 
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50 000 000 000 euró1. Ez az összeg az 
alábbiak szerint oszlik meg a 3. cikkben 
említett ágazatok között:

a) közlekedés: 31 694 000 000 euró, ebből 
10 000 000 000 euró a Kohéziós Alapból 
van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

a) közlekedés: [31 694 000 000] euró, 
ebből [10 000 000 000] euró a Kohéziós 
Alapból van elkülönítve az e rendelettel 
összhangban történő elköltésre a Kohéziós 
Alapból támogatható tagállamokban;

b) energetika: 9 121 000 000 euró; b) energetika: [9 121 000 000] euró;
c) távközlés: 9 185 000 000 euró. c) távközlés: [9 185 000 000] euró.

__________________ __________________
1 Valamennyi adat 2011-es változatlan 
árakon van feltüntetve. A jelenlegi árakon 
kifejezett megfelelő összegeket a pénzügyi 
kimutatás tartalmazza.

1 A 2014–2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
megállapodás megkötéséig. Valamennyi 
adat 2011-es változatlan árakon van 
feltüntetve. A jelenlegi árakon kifejezett 
megfelelő összegeket a pénzügyi kimutatás 
tartalmazza.

Or. xm

Indokolás

The new MFF must focus on sustainable growth. Targeted investments in the Union's 
transport, energy and telecom infrastructure are crucial for boosting growth and 
employment. They are of strategic importance for overcoming the current economic crisis. 
The financial amounts for the CEF to be finally put into the brackets will depend on the 
outcome of the MFF negotiations. The amounts proposed by the Commission are the bare 
minimum. The ideal amount to induce the leverage effect expected in the area of transport 
should represent at least 10% of the estimated needs (500 billion € for TEN-T until 2020). 

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi keretösszege kiterjedhet a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási és 
értékelési tevékenységekkel, különösen a 
tervezéssel, az e rendelet általános 
célkitűzéseivel kapcsolatos szakértői 

2. Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi keretösszege a következőkkel 
kapcsolatos költségekre terjed ki:
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találkozók szervezésével, az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
összefüggő kiadásokra, továbbá minden 
egyéb technikai és adminisztratív 
segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

a) a közös érdekű projektek támogatására 
szánt, az e rendelet 7. cikkében 
meghatározott fellépések;
b) az e rendelet 2. cikkének 5. pontjában 
meghatározott programtámogató 
fellépések 1,5 %-ig;

A keretösszeg felhasználható továbbá
műszaki és igazgatási segítségnyújtáshoz 
kapcsolódó olyan költségekre is, amelyek a
program és a 680/2007/EK rendelet 
keretében elfogadott intézkedések közötti 
átmenet biztosításához szükségesek. 
Szükség esetén előirányzatok vehetők fel a 
2020 utáni költségvetésbe a hasonló 
költségek fedezetének biztosítása céljából, 
a 2020. december 31-ig be nem fejezett 
fellépések irányításának lehetővé tétele 
érdekében.

c) műszaki és igazgatási 
segítségnyújtáshoz kapcsolódó olyan 
költségek, amelyek a program és a 
680/2007/EK rendelet keretében elfogadott 
intézkedések közötti átmenet 
biztosításához szükségesek.

Or. fr

Indokolás

E módosítás a szöveg logikusabb és érthetőbb módon történő átdolgozását célozza. Az új b) 
pontot illetően: az e rendelet nagyobb fokú egyértelműségének biztosítása érdekében a 
programtámogató fellépések e pontban történő ismételt meghatározása helyett utalni kell az 
azok tekintetében az e rendelet 2. cikkének 5. pontjában megadott fogalommeghatározására 
az e rendelet. A programtámogató fellépéseknek egyébként az e rendelet alapján kiosztott 
költségvetés minimális részéből kell részesülniük. Itt többek között annak biztosításáról van 
szó, hogy a Bizottság a kohéziós országok javára biztosítandó technikai segítségnyújtás 
szempontjából elegendő eszközzel fog rendelkezni.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között, 
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására átutalt 
10 000 000 000 euró összeget.

(3) A 26. cikk (1) bekezdése alapján 
végzett félidős értékelést követően a 
Bizottságot felhatalmazzák a 25. cikknek 
megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására annak érdekében, 
hogy az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthassa az ágazatok között, 
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására átutalt 
[10 000 000 000]1 euró összeget.

__________________
1 A 2014–2020 közötti időszakra szóló 
többéves pénzügyi keretre vonatkozó 
megállapodás megkötéséig.

Or. xm

Indokolás

Az előirányzatok ágazatok közötti átcsoportosításaira irányuló eljárást oly módon kell 
meghatározni, hogy biztosított legyen mind a rugalmasság, mind pedig az Európai Parlament 
által gyakorolt demokratikus ellenőrzés.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves előirányzatokat az Európai 
Parlament és a Tanács a többéves 
pénzügyi keret határain belül engedélyezi.

Or. fr

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A munkaprogramok megállapítják az 
érintett fellépések finanszírozására 
felhasználható támogatások, beszerzések 
és pénzügyi eszközök formáit.

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A széles sávú szolgáltatások kiépítését 
kizárólag pénzügyi eszközökkel 
finanszírozzák. Az energiaágazatban 
előirányzott költségvetés teljes összegének 
80 %-át1 pénzügyi eszközök formájában 
osztják ki.
__________________
1 A százalékos arány meghatározására a 
Bizottság javasolt számadatai alapján 
került sor.

Or. en

Indokolás

A két ágazat sajátossága miatt, továbbá a piaci torzulások elkerülése érdekében és az uniós 
pénzeszközöknek – a legmagasabb tőkeáttételi hatás melletti – leginkább költséghatékony 
felhasználása céljából a pénzügyi támogatásnak az energiaágazatban elsősorban, a 
szélessávú szolgáltatások kiépítése területén pedig kizárólag pénzügyi eszközökön kell 
nyugodnia.

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az európai (2) A Bizottság az európai 
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összekapcsolódási eszköz végrehajtásának 
egy részét rábízhatja a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55.
cikke (1) bekezdésének c) pontjában 
meghatározott testületekre.

összekapcsolódási eszköz végrehajtásának 
egy részét rábízhatja a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [új költségvetési rendelet] 55. 
cikke (1) bekezdésének a) pontjában és 59.
cikkében meghatározott testületekre, 
valamint különösen a TEN-T Végrehajtó 
Ügynökségére annak a három ágazat 
tekintetében az európai összekapcsolódási 
eszköz optimális és hatékony kezeléséhez 
szükséges igényekhez való igazításával.

Or. fr

Indokolás

A megadott hivatkozás megfelel a régi költségvetési rendeletnek. A költségvetési rendeletben 
tett egyéb hivatkozásokkal való, e rendeletbeli koherencia biztosítása érdekében célszerűbb az 
új költségvetési rendeletre hivatkozni. Ezen túlmenően, a Bizottságnak – annak mérlegelése 
során, hogy a program végrehajtását valamely végrehajtó ügynökségre kell-e bíznia –
figyelembe kell vennie a jelenlegi TEN-T programot sikeresen kezelő TEN-T Végrehajtó 
Ügynökség tapasztalatait.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] III. fejezete szerinti 
törzshálózat kiépítését célzó fellépések, 
beleértve az új technológiák alkalmazását 
és innováció végrehajtását a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 39. cikkével összhangban;

a) az e rendelet mellékletének 1. része 
szerinti fellépések

Or. fr

Indokolás

Figyelemmel a rendelkezésre álló források korlátozott jellegére, valamint a törzshálózat 
2030-ra történő megvalósítására irányuló célkitűzésre, a támogatás formájában nyújtott 
pénzügyi támogatást e rendelet 1. mellékletére kell korlátozni.
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Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a(z) XXXX/2012/EU rendelet szerint 
[TEN-T iránymutatás] 36. cikkében 
meghatározott városi csomópontokra 
irányuló támogatási fellépések;

Or. fr

Indokolás

A városi csomópontok alapvető szerepet játszanak a törzshálózat megvalósításában, ekként 
pedig jogosultnak kell lenniük arra, hogy támogatás formájában nyújtott pénzügyi támogatást 
kapjanak ezen a rendeleten keresztül.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a vasúti szállítással járó zajnak a 
meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével való csökkentését célzó 
fellépések;

törölve

Or. fr

Indokolás

Figyelemmel a rendelkezésre álló források korlátozott jellegére, a támogatás formájában 
nyújtott pénzügyi támogatást a tényleges európai többletértékkel rendelkező projektekre kell 
korlátozni.

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közlekedés területén egy határokon 
átnyúló szakaszra vagy egy ilyen szakasz 

A közlekedés területén egy határokon 
átnyúló szakaszra vagy egy ilyen szakasz 
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egy részére vonatkozó fellépések akkor 
részesülhetnek uniós pénzügyi 
támogatásban, ha az érintett tagállamok 
vagy az érintett tagállamok és harmadik 
országok között, a határokon átnyúló 
szakaszok megvalósítására vonatkozóan 
létezik írásbeli megállapodás. Kivételes 
esetben, amikor a projekt egy szomszédos 
tagállam vagy egy harmadik ország 
hálózatához való kapcsolódáshoz 
szükséges, de ténylegesen nem nyúlik át a 
határon, a fent említett írásbeli 
megállapodás nem szükséges.

egy részére vonatkozó fellépések akkor 
részesülhetnek uniós pénzügyi 
támogatásban, ha az érintett tagállamok 
vagy az érintett tagállamok és harmadik 
országok között, a határokon átnyúló 
szakaszok megvalósítására vonatkozóan 
létezik írásbeli megállapodás.

Or. fr

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatás formájában nyújtott 
finanszírozás elsősorban a jelentősebb 
felhasználó-alapú bevételi forrásokkal 
rendelkező projektek számára elérhető 
projekt-előkészítés, különösen PPP-
értékelés céljából.

Törölve

Or. fr

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az energetika területén, a közös érdekű 
projekteket végrehajtó fellépések a 
pénzügyi eszközök és támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra való jogosultságát a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 

(3) Az energetika területén, a közös érdekű 
projekteket végrehajtó fellépések a 
pénzügyi eszközök és támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra való jogosultságával 
kapcsolatos különös feltételek a 
következők:
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iránymutatások] 15. cikke határozza meg.
a) a(z) xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] II. mellékletének 1. és 2. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek 
tanulmányok készítésére vonatkozó 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra jogosultak;
b) a(z) xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] II. mellékletének 1. és 2. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó, az üzleti terv és egyéb – különösen 
a potenciális befektetők vagy hitelezők 
által – elvégzett értékelések alapján 
gazdaságilag életképes, azonban még 
éppen a befektetési döntést eredményező 
kockázatértékelés alatti közös érdekű 
projektek munkálatokra vonatkozó 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra jogosultak;
c) a(z) xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] II. mellékletének 1a–1d. 
és 2. pontjában meghatározott 
kategóriákba tartozó közös érdekű 
projektek munkálatokra vonatkozó 
támogatások formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra jogosultak, ha 
megfelelnek a következő kritériumoknak:
i. a projekt az üzleti terv és más, 
elsősorban a potenciális befektetők vagy 
hitelezők által végzett értékelések szerint 
gazdaságilag nem életképes. A projekt 
gazdasági életképességének vizsgálatakor 
figyelembe veszik az ösztönzőkre 
vonatkozó határozatot és annak a(z) 
xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] 14. cikkének (3) 
bekezdésében említett indokolását;
ii. a(z) xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] 13. cikke értelmében 
határokon átnyúló költségelosztásról szóló 
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határozatot hoztak a projekttel 
kapcsolatban, illetve a 2009/73/EK 
irányelv 36. cikkében és a 714/2009/EK 
rendelet 17. cikkében foglalt mentességet 
élvező projektek esetében a hatáskörrel 
rendelkező nemzeti szabályozó hatóságok 
és az Ügynökség véleményt készített a 
projekt gazdasági életképességéről;
iii. a projektre vonatkozó, a(z) 
xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] 13. cikke (4) 
bekezdésének a) pontja szerinti költség-
haszon elemzés legalább a következő 
jelentős pozitív externáliák 
valamelyikének meglétét támasztja alá:
– a belső energiapiac további integrálását, 
illetve a villamosenergia- és gázhálózatok 
határokon átnyúló átjárhatóságát a 
tagállamok hálózatainak összekapcsolása, 
valamint a belső korlátok felszámolása 
révén, a kiépített energia-termelési 
kapacitással kapcsolatban a határokon 
átnyúló sugárzási teljesítmény fokozása 
révén, illetve a gázrendszer-
összeköttetések kétirányú áramlásával a 
tagállamok között a kereslet fokozott 
lefedése révén előmozdító projektek;
– az energiaellátás biztonságát és/vagy -
szolidaritást az ellátási források, az 
ellátást biztosító partnerek és útvonalak 
diverzifikálása, a tárolási kapacitás 
fokozása, a zavarok megelőzése vagy 
csökkentése, a megújuló energia 
határokon átnyúló kapcsolódások hiánya 
miatt bekövetkező kiömléseinek elkerülése 
vagy a tagállamok energiával kapcsolatos 
elszigeteltségének e piacok 
diverzifikáltabb ellátási forrásokkal való 
összekapcsolásával és/vagy kétirányú 
gázrendszer-összeköttetések kiépítésével 
történő mérséklése vagy felszámolása 
révén fokozó projektek;
– a megújuló forrásból előállított 
energiának a főbb fogyasztói 
központokhoz és tárolóhelyekhez történő 
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továbbítása révén a fenntartható 
fejlődéshez és a környezet védelméhez 
hozzájáruló projektek;
d) a(z) xxxx/2012/EU rendelet [az 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] II. mellékletének 1e. 
pontjában meghatározott kategóriákba 
tartozó közös érdekű projektek 
munkálatokra vonatkozó támogatások 
formájában nyújtott uniós pénzügyi 
támogatásra jogosultak, ha az e cikk c) 
pontjának i. alpontjával összhangban 
gazdaságilag nem életképesek, és 
alátámasztja az e cikk c) pontjának iii. 
alpontja szerinti legalább egy pozitív 
externália meglétét.

Or. en

Indokolás

The reference to Art. 15 of the Energy guidelines prevents the debate on the eligibility criteria 
in the CEF. The content of CEF is linked to the EU funding. As the outcome of the MFF 
negotiations on the CEF budget is unknown, priorities will need to be established 
accordingly. As EC and Council want to adopt the energy guidelines by end 2012 and the 
CEF and MFF will be adopted mid 2013 at the earliest, the EP should retain some form of 
guarantee/power in defining which projects should be eligible for EU funding. The 
rapporteurs would like to open the debate on what these priorities should be for the EP.

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A távközlés területén, a közös érdekű 
projekteket végrehajtó minden fellépés és
a(z) XXXX/2012/EU rendelet [INFSO
iránymutatás] mellékletében 
meghatározott programtámogatási 
intézkedések e rendelet szerint jogosultak 
a támogatások, közbeszerzés és pénzügyi 
eszközök formájában nyújtott uniós 
pénzügyi támogatásra.

(4) A távközlés területén a(z) 
XXXX/2012/EU rendelettel [a távközlési 
infrastruktúrára vonatkozó iránymutatás] 
összhangban kizárólag a közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések 
jogosultak általános szolgáltatásokra és 
horizontális prioritásokra – köztük a
programtámogató fellépésekre – nyújtott 
támogatások formájában, valamint
alapszolgáltatási platformokra nyújtott
támogatások és az azokkal kapcsolatos 
beszerzés formájában biztosított uniós 
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pénzügyi támogatásra. A széles sávú 
szolgáltatások kiépítését célzó 
fellépéseknek – köztük a széles sáv iránti 
kereslet kialakítását célzó fellépéseknek –
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
pénzügyi támogatásra jogosultak.

Or. en

Indokolás

A távközlési ágazat sajátossága miatt, továbbá a piaci torzulások elkerülése érdekében és az 
uniós pénzeszközöknek – a legmagasabb tőkeáttételi hatás melletti – leginkább 
költséghatékony felhasználása céljából a szélessávú szolgáltatások kiépítésének területén a 
pénzügyi támogatásnak kizárólag pénzügyi eszközökön kell nyugodnia.

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az európai összekapcsolódási eszköz 
szerinti ágazatok (közlekedés, energia és 
távközlés) közül legalább kettő között 
szinergiákat teremtő közös érdekű 
projekteket végrehajtó és a melléklet 4. 
részében felsorolt intézkedések e rendelet 
alapján uniós pénzügyi támogatásban 
részesülhetnek. 

Or. fr

Indokolás

A bizottsági javaslat különböző támogathatósági kritériumokat határoz meg az egyes 
ágazatok tekintetében, ami nehézzé teszi a potenciális szinergiákkal bíró fellépések 
finanszírozását. A közlekedés, távközlés és energia között szinergiákat teremtő projektek 
megfelelőbb ösztönzése érdekében a módosítás a támogathatóság tekintetében új kategóriát, a 
projektek esetében pedig előre meghatározott listát tartalmazó új mellékletet vezet be.

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A munkaprogramok meghatározzák a 
támogatások azon formáit, amelyek 
alkalmazhatók az érintett fellépések 
támogatására.

Az e rendelet 17. cikkében meghatározott 
munkaprogramok meghatározzák a 
támogatások azon formáit, amelyek 
alkalmazhatók az érintett fellépések 
támogatására.

Or. fr

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben valamely közös érdekű 
projekt célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges, harmadik országok és harmadik 
országokban működő jogalanyok is részt 
vehetnek a közös érdekű projektekhez 
hozzájáruló fellépésekben.

(4) Amennyiben valamely közös érdekű 
projekt célkitűzéseinek megvalósításához 
szükséges és megfelelően indokolt 
esetekben, harmadik országok és harmadik 
országokban működő jogalanyok is részt 
vehetnek a közös érdekű projektekhez 
hozzájáruló – különösen az 
energiaágazatban az ellátási források 
diverzifikálására és az ellátási biztonságra 
vonatkozó – fellépésekben.

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alapján támogatásban nem 
részesülhetnek, kivéve, ha az 
nélkülözhetetlen egy adott közös érdekű 
projekt célkitűzéseinek megvalósításához.

E rendelet alapján támogatás formájában 
nyújtott támogatásban nem részesülhetnek, 
kivéve, ha az nélkülözhetetlen egy adott 
közös érdekű projekt célkitűzéseinek 
megvalósításához, és csak annak 
ellenőrzését követően, hogy a fellépést az 
európai összekapcsolódási eszköz 
keretében előírt más pénzügyi támogatási 
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formákkal vagy más uniós programokkal 
nem lehet támogatni.

Or. fr

Indokolás

Figyelemmel a rendelkezésre álló források korlátozott jellegére, a támogatás formájában 
nyújtott pénzügyi támogatás felső korlátját az Unióban megvalósított projektekre kell 
korlátozni.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben erre szükség van harmadik 
országokban a közös érdekű projektekhez 
hozzájáruló, vonatkozó fellépések 
hatékonyabb végrehajtásához a(z) 
XXX/2012/EU [TEN-T iránymutatások], 
XXX/2012/EU [a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatás] és XXX/2012/EU [INFSO 
iránymutatás] rendeleteknek megfelelően, 
akkor az e rendelet szerint nyújtott 
finanszírozás összevonható más vonatkozó 
uniós rendeletekben szabályozott 
finanszírozással. Ilyen esetben a Bizottság 
végrehajtási aktusban határozhat a 
végrehajtásra vonatkozó egységes 
szabályrendszer felállításáról.

törölve

Or. fr

Indokolás

Ez a rendelkezés ellentétes a Szerződésekben meghatározott azon szabállyal, amely szerint 
ugyanazon projekt nem részesülhet egyidejűleg két európai támogatási típusban.

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A többéves és éves munkaprogramok 
további egyedi szabályokat határozhatnak 
meg a pályázatok benyújtására 
vonatkozóan.

(6) Az e rendelet 17. cikkében 
meghatározott többéves és éves 
munkaprogramok további egyedi 
szabályokat határozhatnak meg a 
pályázatok benyújtására vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra 
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések esetében;

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem 
haladhatja meg az elszámolható költség 
20 %-át; a finanszírozási arány 30 %-ra 
növelhető a szűk keresztmetszetek 
kezelését célzó fellépések esetében; a 
finanszírozási arány 40 %-ra növelhető a 
határokon átnyúló szakaszokat érintő 
fellépések és a vasúti átjárhatóság 
fokozását célzó fellépések esetében;

Or. en

Indokolás

Az átjárhatóság a belső piac megfelelő működésének alapvető tényezője, különösen a vasúti 
ágazatban. Következésképpen az átjárhatóságot célzó fellépések tekintetében ösztönző jellegű 
társfinanszírozási arányt kell meghatározni.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, valamint tengeri és 
belvízi kikötők és multimodális platformok 
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utólagos átszerelésével való csökkentését 
célzó fellépésekre, valamint kikötők és 
multimodális platformok fejlesztésére: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át.

fejlesztésére: az uniós pénzügyi támogatás 
összege nem haladja meg az elszámolható 
költség 20 %-át.

Or. fr

Indokolás

Figyelemmel a rendelkezésre álló források korlátozott jellegére, a támogatás formájában 
nyújtott pénzügyi támogatást a tényleges európai többletértékkel rendelkező projektekre kell 
korlátozni.

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a közlekedési infrastruktúrák 
hozzáférhetőségének javítására a 
mozgáskorlátozottak számára: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem haladja 
meg az elszámolható költség 10 %-át.

Or. fr

Indokolás

Az e rendelet 3. cikkének a) pontjában kimondott, az inkluzív növekedésre irányuló célkitűzés 
teljesítése érdekében elő kell mozdítani a mozgáskorlátozottak közlekedési infrastruktúrákhoz 
való hozzáférésének elősegítését célzó fellépéseket.

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) tekintetében: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem haladja 
meg az elszámolható költség 50 %-át;

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS) tekintetében, amely 
magában foglalja mind a pályamenti és a 
fedélzeti berendezéseket, folyami 
információs szolgáltatásokat (RIS), mind 
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pedig a hajóforgalom-irányítási és 
információs rendszereket (VTMIS): az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 50 %-
át;

Or. fr

Indokolás

Az intelligens közlekedési rendszerek alapvető szerepet játszanak az e rendelet szerinti 
különös célkitűzések elérésében. Ezért azokat még tovább kell fejleszteni, különösen a folyami 
és tengeri hajózási ágazatokban.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. forgalomirányítási rendszerekre, 
áruszállításra, a közúti törzshálózaton 
parkolók kialakítására, valamint a tengeri 
gyorsforgalmi utak fejlesztésére szolgáló 
támogatásra vonatkozó fellépések 
vonatkozásában: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 20 %-át.

ii. közúti forgalomirányítási rendszerekre 
(ITS), áruszállításra, a közúti 
törzshálózaton parkolók kialakítására, 
valamint a tengeri gyorsforgalmi utak 
fejlesztésére, valamint a SESAR földi 
alkotóelemeinek kialakítására szolgáló 
támogatásra vonatkozó fellépések 
vonatkozásában: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 20 %-át.

Or. fr

Indokolás

A SESAR kialakításával összefüggő fedélzeti rendszerek a piac szempontjából megfelelő 
finanszírozásban részesülhetnek. Az állami pénzügyi támogatást ezért a földi alkotóelemekre 
kell korlátozni.

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós pénzügyi támogatás összege a) az uniós pénzügyi támogatás összege 
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nem haladja meg a tervezési munkák 
és/vagy kivitelezési munkák elszámolható 
költségének 50 %-át;

nem haladja meg a tervezési munkák 50 %-
át és a kivitelezési munkák 30 %-át;

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a társfinanszírozás aránya legfeljebb 
80 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [a transzeurópai 
energiainfrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatások] 15. cikke (2)
bekezdésének a) pontjában említett 
igazolás alapján különösen fontosak a 
regionális vagy az uniós ellátásbiztonság, 
vagy az uniós szolidaritás erősítése 
szempontjából, vagy innovatív 
megoldásokat igényelnek.

b) a társfinanszírozás aránya legfeljebb 
60 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a 7. cikk (3) 
bekezdésének c) és d) pontjában említett 
igazolás alapján különösen fontosak a 
regionális vagy az uniós ellátásbiztonság, 
vagy az uniós szolidaritás erősítése 
szempontjából, és hozzájárulnak a 
fenntartható fejlődéshez és a környezet 
védelméhez.

Or. en

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) széles sávú hálózatokat érintő 
fellépések esetében: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 50 %-át;

törölve

Or. en
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Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A fent említett társfinanszírozási 
arányok 10 százalékponttal növelhetők 
olyan fellépések esetén, amelyek 
ágazatközi szinergiákat, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítésére 
vonatkozó célkitűzések megvalósítását, az 
éghajlatváltozással szembeni ellenálló 
képesség javítását vagy az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentését 
érintik. Ez a bekezdés nem vonatkozik a 
11. cikkben említett társfinanszírozási 
arányokra.

(5) A fent említett társfinanszírozási 
arányok a (2)–(4) bekezdésben előírt 
százalékokhoz képest 10 százalékponttal 
növelhetők a következő fellépések esetén:

b) minden olyan fellépés, amely 
hozzájárul az éghajlatváltozás hatásainak 
enyhítésére vonatkozó célkitűzések 
megvalósításához, az éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képesség javításához 
vagy az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez.

a) az európai összekapcsolódási eszközzel 
érintett ágazatok (közlekedés, energia, 
távközlés) közül legalább kettő között 
szinergiákat képviselő bármely fellépés. 
Az uniós pénzügyi támogatás összege az 
ágazatok 5. cikk (1) bekezdésében előírt 
támogatásaihoz igazodik a fellépésben 
érintett egyes ágazatok súlyával 
arányosan.
Ez a bekezdés nem vonatkozik a 11. 
cikkben említett társfinanszírozási 
arányokra.
A Bizottság a 17. cikkben említett éves és 
többéves tervekben javaslatot tesz az e 
cikkben megállapított társfinanszírozási 
arányok odaítélésére vonatkozó 
kritériumokat.

Or. fr
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Indokolás

E módosítás célja az éghajlatváltozással és a „szinergiákkal” kapcsolatos fellépésekre 
vonatkozó további 10%-os társfinanszírozási arány odaítélési kritériumainak egyértelművé 
tétele. Meghatározza továbbá azt is, hogy a pénzügyi források ágazatokon keresztüli 
tisztességes elosztásának biztosítása érdekében a szinergiákra vonatkozó pénzügyi támogatás 
az egyes érintett ágazatok pénzügyi kereteiből fog érkezni.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kiválasztott fellépésekre nyújtott 
pénzügyi támogatás összege az egyes 
projektekre vonatkozóan elvégzett költség-
haszon elemzések, a költségvetési források 
rendelkezésre állása, valamint az uniós 
finanszírozás ösztönző erejének a lehető 
legteljesebb mértékű kihasználására 
vonatkozó igény szerint változik.

(6) A kiválasztott fellépésekre nyújtott 
pénzügyi támogatás összege az egyes 
projektekre vonatkozóan elvégzett költség-
haszon elemzések, a költségvetési források 
rendelkezésre állása, valamint az uniós 
finanszírozás ösztönző erejének a lehető 
legteljesebb mértékű kihasználására 
vonatkozó igény szerint változtatható.

Or. fr

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak.

(2) A közlekedési ágazatra az e rendelet 
alapján alkalmazandó szabályok 
vonatkoznak az említett egyedi pályázati 
felhívásokra. A pályázati felhívások 
végrehajtása során a lehető legmagasabb 
fokú prioritást biztosítják azon projektek 
számára, amelyek a Kohéziós Alapból 
juttatott nemzeti összegekre megfelelőnek 
bizonyulnak. Különös figyelmet 
fordítanak azokra a nehézségekre, 
amelyekkel bizonyos tagállamok a projekt 
megtervezésekor szembesülhetnek, 
valamint a különböző projektek 
földrajzilag kiegyensúlyozott eloszlására.
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Or. fr

Indokolás

10 milliárd euro összegnek a kohéziós alapokban az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében végrehajtott projektek számára történő elkülönítése lehetővé fogja tenni az érintett
országok számára, hogy teljes mértékben részt vegyenek a TEN-T-ben. A projektek 
központosított kezelésének és a projektek versenyeztetésének keretében a Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy a kohéziós országok megkapják a szükséges technikai segítséget, és 
hogy a sikeres projektek földrajzilag kiegyensúlyozottak legyenek.

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. szárazföldi összeköttetések kikötőkkel 
és repülőterekkel, multimodális platformok 
és kikötők fejlesztése;

iii. szárazföldi összeköttetések tengeri és 
belvízi kikötőkkel és repülőterekkel, 
multimodális platformok és kikötők 
fejlesztése;

Or. fr

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. forgalomirányító rendszerek. ii. forgalomirányító rendszerek (RIS, a 
közúti közlekedésben, VTMIS és SESAR).

Or. fr

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság, megfelelően indokolt 
eseteket kivéve, törli az olyan intézkedések
számára odaítélt pénzügyi támogatást, 

(1) A Bizottság, megfelelően indokolt 
eseteket kivéve, törli az olyan 
tanulmányok számára odaítélt pénzügyi 
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amelyek megvalósítása a támogatás 
nyújtására vonatkozó feltételekben a 
fellépés megkezdésére kijelölt időpontot 
követő egy éven belül nem kezdődött el.

támogatást, amelyek megvalósítása a 
támogatás nyújtására vonatkozó 
feltételekben a kezdésre kijelölt időpontot 
követő egy éven belül, az e rendelet 
alapján pénzügyi támogatásban 
részesíthető minden más fellépés esetében
pedig az ezen időpontot követő két éven 
belül nem kezdődött el.

Or. fr

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kérheti a pénzügyi 
támogatás visszafizetését, ha az adott 
fellépés támogatásban részesült része a 
támogatás nyújtására vonatkozó 
feltételekben megállapított záró időpontot 
követő két éven belül nem került 
befejezésre.

(3) A Bizottság kérheti a pénzügyi 
támogatás visszafizetését, ha az adott 
fellépés támogatásban részesült része a 
támogatás nyújtására vonatkozó 
feltételekben megállapított záró időpontot 
követő két éven belül nem került 
befejezésre, kivéve ha ez megfelelően 
igazolt vis majornak tudható be.

Or. fr

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott határozatok meghozatala 
előtt a Bizottság megvizsgálja a szóban 
forgó esetet és értesíti az érintett 
kedvezményezetteket, hogy azok adott 
határidőn belül megtehessék 
észrevételeiket.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben 
meghatározott határozatok meghozatala 
előtt a Bizottság megvizsgálja a szóban 
forgó esetet és értesíti az érintett 
kedvezményezetteket, hogy azok adott 
határidőn belül megtehessék 
észrevételeiket. A Bizottság közli az 
Európai Parlamenttel és a Tanáccsal a 
17. cikkben előírt éves programok 
elfogadása során hozott valamennyi 
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határozatot.

Or. fr

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egyedi feltételeket szabhatnak meg 
például a közbeszerzés tárgyát képező 
tevékenységek teljesítési helyére 
vonatkozóan, amennyiben a fellépések 
célkitűzései azt kellően indokolják, és 
amennyiben ezek a feltételek nem sértik a 
közbeszerzéssel kapcsolatos alapelveket;

a) egyedi feltételeket szabhatnak meg 
például a közbeszerzés tárgyát képező 
tevékenységek teljesítési helyére 
vonatkozóan, amennyiben a fellépések 
célkitűzései azt kellően indokolják, és 
amennyiben ezek a feltételek nem sértik a 
közbeszerzéssel kapcsolatos uniós 
alapelveket;

Or. fr

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
a(z) XXXX/2012/EK rendelet [a 2012. évi 
új költségvetési rendelet] VIII. címében 
foglaltaknak megfelelően létrehozott 
pénzügyi eszközök felhasználásával 
hajtható végre, hogy meg lehessen 
könnyíteni azoknak a szervezeteknek a 
finanszírozási forráshoz jutását, amelyek 
végrehajtják a(z) XXXX/2012/EU [TEN-T 
iránymutatások], a(z) XXXX/2012/EU [a 
transzeurópai energiainfrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatások] és a(z) 
XXXX/2012/EU [INFSO iránymutatás] 
rendeletekben meghatározott közös érdekű 
projektekhez és ezek célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájáruló fellépéseket.
A pénzügyi eszközöket a piac 

(1) Az európai összekapcsolódási eszköz 
a(z) XXXX/2012/EK rendelet [a 2012. évi 
új költségvetési rendelet] VIII. címében 
foglaltaknak megfelelően létrehozott 
pénzügyi eszközök felhasználásával 
hajtható végre, hogy meg lehessen 
könnyíteni azoknak a szervezeteknek a 
finanszírozási forráshoz jutását, amelyek 
végrehajtják a(z) XXXX/2012/EU [TEN-T 
iránymutatások], a(z) XXXX/2012/EU [a 
transzeurópai energiainfrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatások] és a(z) 
XXXX/2012/EU [INFSO iránymutatás] 
rendeletekben meghatározott közös érdekű 
projektekhez és ezek célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájáruló fellépéseket.
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hiányosságainak vagy az optimálisnál 
rosszabb beruházási körülmények és a 
beruházások iránti igények előzetes 
felmérése alapján kell kiválasztani.

Or. fr

Indokolás

The new financial regulation as mentioned in Art 14 of the CEF defines in Art 130/131 the 
conditions for using the Financial Instruments (FI)

FI  shall address market failures or sub-optimal investment situations; be additional i.e. not 
aim at replacing MS FIs, private funding or other financial EU intervention;  not create any 
distortion of competition in the internal market; have a multiplier effect; be aligned with EU's 
interests; be established on the basis of on an ex ante evaluation).

Pour des raisons de clarté juridique, il convient de ne pas répéter ces conditions d'utilisation 
ici.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A következő pénzügyi eszközöket lehet 
felhasználni:

(3) Különösen a következő pénzügyi 
eszközöket lehet felhasználni:

Or. fr

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) bármely egyéb pénzügyi eszköz. c) bármely egyéb pénzügyi eszköz a 
következő feltételek teljesülése esetén:
– a(z) XXXX/2012/EU rendeletnek [új 
költségvetési rendelet] való megfelelés; és
– az e rendelet célkitűzéseinek való 
megfelelés.
Ezt az eljárást – e rendelet 25. cikkének 
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megfelelően – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokkal is végre lehet hajtani.

Or. fr

Indokolás

A pénzgazdálkodás hatékonyságával és eredményességével kapcsolatos okok miatt 
pontosítani kell azokat a feltételeket, amelyek mellett létre lehet hozni az e rendeletben nem 
előírt valamely finanszírozási eszközt. E pontosítás elősegíti az előre nem látott gazdasági 
helyzetekkel való megbirkózáshoz szükséges rugalmasság megőrzését, ugyanakkor pedig 
biztosítja az Európai Parlament által gyakorolt demokratikus ellenőrzést.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A pénzügyi eszközökből támogatott
fellépések kiválasztása beérkezési sorrend 
történik; a fellépéseknek pedig 
biztosítaniuk kell az ágazati diverzifikációt 
a 3. és 4. cikkel összhangban, illetve a 
fokozatos földrajzi diverzifikációt a 
tagállamokban.

(1) A pénzügyi eszközökből e rendelet 17. 
cikkének megfelelően támogatásra 
jogosult fellépések kiválasztása beérkezési 
sorrend történik, törekedniük kell a 
tagállamokban az ágazati és földrajzi
diverzifikációra, és a következő 
kritériumokat kell betartaniuk:

– meg kell felelniük az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek;
– európai hozzáadott értéket kell 
képviselniük:
– biztosítaniuk kell a belső piacon a 
verseny torzulásának elkerülését;
– az uniós támogatás tekintetében 
ösztönző/többszöröző hatással kell 
rendelkezniük.

Or. xm

Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió, valamely tagállam és más 
befektetők a pénzügyi eszközök 
felhasználásával kapott hozzájárulás 
mellett pénzügyi támogatást nyújthatnak, 
feltéve, hogy a Bizottság elfogadja a 
fellépésekre vonatkozó elszámolhatósági 
kritériumok és/vagy az eszközre vonatkozó 
beruházási stratégia bármilyen 
módosítását, amely a kiegészítő 
hozzájárulás miatt szükségessé válhat.

(2) Az Unió, valamely tagállam és más 
befektetők a pénzügyi eszközök 
felhasználásával kapott hozzájárulás 
mellett pénzügyi támogatást nyújthatnak, 
feltéve, hogy a Bizottság azt jóváhagyja.

Or. fr

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi eszközök célja az uniós 
költségvetésből származó eszközök 
értékének megőrzése. A pénzügyi 
eszközök elfogadható megtérülést 
generálhatnak a többi partner vagy 
befektető céljainak elérése érdekében.

(3) A pénzügyi eszközök célja az uniós 
költségvetésből származó eszközök 
értékének megőrzése. A pénzügyi 
eszközök megtérülést generálhatnak, 
amennyiben nem veszélyeztetik az e 
rendelet keretében támogatott fellépések 
megvalósítását.

Or. fr

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A pénzügyi eszközök összevonhatók az 
uniós költségvetésből nyújtott 
támogatásokkal, többek között az e 
rendelet hatálya alá tartozókkal is.

(4) A közlekedésre szánt pénzügyi 
eszközök összevonhatók az uniós 
költségvetésből nyújtott támogatásokkal, 
többek között az e rendelet hatálya alá 
tartozókkal is, feltéve hogy e 
támogatásokra a projekt életképességéhez
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szükség van.

Or. fr

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) XXXX/2012/EU rendelet [az új 
költségvetésis rendelet] 18. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban egy adott 
pénzügyi eszközből származó bevételeket 
és visszafizetéseket ugyanahhoz a 
pénzügyi eszközhöz rendelik hozzá. A 
2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keretben már 
létrehozott pénzügyi eszközök esetében, az 
adott időszakban elkezdett műveletekből 
származó bevételeket és visszafizetéseket a 
2014 és 2020 közötti időszakban rendelik 
hozzá a pénzügyi eszközhöz.

(6) A(z) XXXX/2012/EU rendelet [az új 
költségvetésis rendelet] 18. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban egy adott 
pénzügyi eszközből származó bevételeket 
és visszafizetéseket e rendelet hatálya alatt 
ugyanahhoz a pénzügyi eszközhöz rendelik 
hozzá.

Or. fr

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság többéves és éves 
munkaprogramokat fogad el minden egyes 
ágazatra vonatkozóan. A Bizottság olyan 
többéves és éves munkaprogramokat is 
elfogadhat, amelyek egynél több ágazatra 
vonatkoznak. Ezeket a végrehajtási
aktusokat a 24. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással
összhangban kell elfogadni.

(1) A Bizottság többéves és éves 
munkaprogramokat fogad el minden egyes 
ágazatra vonatkozóan. A Bizottság olyan 
többéves és éves munkaprogramokat is 
elfogadhat, amelyek egynél több ágazatra 
vonatkoznak. Ezeket a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat az e rendelet 25. 
cikkével összhangban kell elfogadni.

Or. fr
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Indokolás

A többéves és éves munkaprogramok keretében a Bizottság esetleg az e rendelet 
kiegészítésére szolgáló politikai döntéseket hoz. Emiatt az előadók azt javasolják, hogy a 
végrehajtási aktusokat váltsák fel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, aminek 
köszönhetően az Európai Parlament ezeket a kérdéseket illetően megfelelőbb ellenőrzést tud 
gyakorolni.

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves munkaprogramokat 
legalább félidőben felülvizsgálják. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság 
végrehajtási aktusok útján módosítja az 
adott többéves munkaprogramot. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 24. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(2) A többéves munkaprogramokat 
legalább félidőben felülvizsgálják. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság az e 
rendelet 25. cikkének megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján módosítja az adott többéves 
munkaprogramot.

Or. fr

Indokolás

A többéves és éves munkaprogramok keretében a Bizottság esetleg az e rendelet 
kiegészítésére szolgáló politikai döntéseket hoz. Emiatt az előadók azt javasolják, hogy a 
végrehajtási aktusokat váltsák fel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, aminek 
köszönhetően az Európai Parlament ezeket a kérdéseket illetően megfelelőbb ellenőrzést tud 
gyakorolni.

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A közlekedés területén az 5. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
költségvetési források legalább 4–5 %-át 
innovatív pénzügyi eszközök formájában 
használják fel.

Or. fr
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Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az energetika és távközlés területére 
vonatkozó többéves munkaprogramok 
stratégiai irányt szabnak a közös érdekű 
projektek területén, és közös érdekű 
egyedi projekteket is magukban 
foglalhatnak.

törölve

Or. en

Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1) bekezdésben említett eljárással 
összhangban eljárva, a Bizottság a 
többéves és az ágazati éves 
munkaprogramok meghatározásakor 
rögzíti a kiválasztási és odaítélési 
kritériumokat az alábbiakban
meghatározott célkitűzéseknek és 
prioritásoknak megfelelően:

(6) Az (1) bekezdésben említett eljárással 
összhangban eljárva, a Bizottság a 
többéves és az ágazati éves 
munkaprogramok meghatározásakor 
rögzíti a kiválasztási és odaítélési 
kritériumokat az e rendelet 3. és 4. 
cikkében, valamint a(z) XXXX/2012/EU 
rendeletben [TEN-T iránymutatás], a(z) 
XXXX/2012/EU rendeletben [a 
transzeurópai energia-infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatás], illetve a(z) 
XXX/2012/EU rendeletben [INFSO 
iránymutatás] meghatározott 
célkitűzéseknek és prioritásoknak 
megfelelően. Valamennyi projektet a 
következő kritériumok alapján értékelnek:

a) a közlekedésre vonatkozóan a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet szerint [TEN-T 
iránymutatás];

a) a fellépés fejlettsége a projekt 
kidolgozási és előkészítési szakaszaiban, 
valamint a javasolt végrehajtás 
megbízhatósága;

b) az energetikára vonatkozóan a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet szerint 

b) az uniós támogatás köz- és 
magánbefektetésekre, valamint az 
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[transzeurópai energetikai 
infrastruktúrára vonatkozó 
iránymutatás];

egységes piacra gyakorolt tőkeáttételi 
hatása;

c) a távközlésre vonatkozóan a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet szerint [INFSO 
iránymutatás].

c) a meghatározott pénzügyi akadályok és 
a piaci finanszírozás hiánya leküzdésének 
– a projekt jellegével vagy sürgősségével 
összefüggő – szükségessége;
d) a költségek és hasznok, köztük a 
gazdasági, társadalmi, üvegházhatású 
gázokkal kapcsolatos és/vagy egyéb 
környezeti hatások, valamint a 
hozzáférhetőség;
e) a közlekedésre és az energetikára 
vonatkozóan: a határokon átnyúló vetület.

Or. en

Indokolás

A kiválasztási kritériumokat a jelenlegi rendelet (680/2007/EK rendelet) 5. cikkével 
összhangban előre kell meghatározni.

Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A munkaprogramokat összehangolják 
annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni 
a közlekedés, az energetika és a távközlés 
közötti szinergiákat, különösen az olyan 
területeken, mint az intelligens 
energiahálózatok, az elektromos mobilitás, 
az intelligens és fenntartható közlekedési 
rendszerek, illetve a közös szolgalmi jogok. 
Több ágazatot érintő pályázati felhívásokat 
lehet elfogadni.

(7) A munkaprogramokat összehangolják 
annak érdekében, hogy ki lehessen aknázni 
a közlekedés, az energetika és a távközlés 
közötti szinergiákat, különösen az olyan 
területeken, mint az intelligens 
energiahálózatok, az elektromos mobilitás, 
az intelligens és fenntartható közlekedési 
rendszerek, a közös szolgalmi jogok, illetve 
az infrastruktúra összekapcsolása. Több 
ágazatot érintő pályázati felhívásokat lehet 
elfogadni az ágazatoknak nyújtott, az 5. 
cikk (1) bekezdésében előírt pénzügyi 
támogatásokkal, az érintett fellépésekben 
részt vevő ágazatok súlyával arányosan.

Or. fr
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Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes éves részletekre vonatkozó 
kötelezettségvállalás tájékoztató ütemtervét 
elküldik a támogatások 
kedvezményezettjeinek és, amennyiben az 
pénzügyi eszközöket is érint, az érintett 
pénzügyi intézményeknek.

Az egyes éves részletekre vonatkozó 
kötelezettségvállalás tájékoztató ütemtervét 
elküldik a támogatások 
kedvezményezettjeinek, az érintett 
tagállamoknak és az Európai 
Parlamentnek, és, amennyiben az 
pénzügyi eszközöket is érint, az érintett 
pénzügyi intézményeknek.

Or. fr

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Automatikusan átviszik a következő évre 
azokat az előirányzatokat, amelyeket nem 
használtak fel azon pénzügyi év végéig, 
amelyben szerepeltették azokat.

A(z) XXXX/2012/EU rendelet [új 
költségvetési rendelet] 9. és 10. cikkének 
megfelelően automatikusan átviszik a 
következő évre azokat az előirányzatokat, 
amelyeket nem használtak fel azon 
pénzügyi év végéig, amelyben 
szerepeltették azokat.

Or. fr

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a közlekedési és az energetikai 
ágazattal kapcsolatos projektek esetében a
tagállamok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben biztosítják a fellépések 
technikai nyomon követését és pénzügyi 

A tagállamok a Bizottsággal szoros 
együttműködésben biztosítják a fellépések 
technikai nyomon követését és pénzügyi 
ellenőrzését, valamint igazolják a projekttel 
vagy a részprojekttel összefüggésben 
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ellenőrzését, valamint igazolják a projekttel 
vagy a részprojekttel összefüggésben 
felmerülő költségek valódiságát és 
megfelelőségét. A tagállamok kérhetik, 
hogy a Bizottság vegyen részt a helyszíni 
ellenőrzésekben.

felmerülő költségek valódiságát és 
megfelelőségét. A tagállamok kérhetik, 
hogy a Bizottság vegyen részt a helyszíni 
ellenőrzésekben.

Or. fr

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében össze kell hangolni a tagállamoknak az e három ágazattal 
kapcsolatos feladataira vonatkozó szabályokat.

Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a távközlés területén a nemzeti 
szabályozó hatóságok minden erőfeszítést 
megtesznek, hogy biztosítsák a szükséges 
jogbiztonságot és a beruházási feltételeket, 
amelyek elősegítik az e rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatásban 
részesülő projektek megvalósítását.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az egyszerűsítés érdekében össze kell hangolni a tagállamoknak az e három ágazattal 
kapcsolatos feladataira vonatkozó szabályokat.

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok folyamatosan tájékoztatják a 
Bizottságot, adott esetben az interaktív 
földrajzi és technikai információs 
rendszereken keresztül – amely a 
transzeurópai közlekedési hálózatok 

A tagállamok évente tájékoztatják a 
Bizottságot, az interaktív földrajzi és 
technikai információs rendszereken 
keresztül – amely a transzeurópai 
közlekedési hálózatok esetében a TENtec –
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esetében a TENtec –, a közös érdekű 
projektek végrehajtása során elért 
eredményekről és az e célból megvalósított 
beruházásokról, beleértve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre fordított támogatás összegét 
is.

, a közös érdekű projektek végrehajtása 
során elért eredményekről és az e célból 
megvalósított beruházásokról, beleértve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre fordított támogatás összegét 
is.

Or. fr

Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bizottság a 17. cikkben említett 
munkaprogramok horizontális áttekintése 
révén gondoskodik arról, hogy az 
egységesség, valamint az ágazatok közötti 
szinergiák meghatározása és kiaknázása 
biztosított legyen.

(3) A bizottság a 17. cikkben említett 
munkaprogramok horizontális áttekintése 
révén gondoskodik arról, hogy az 
egységesség, valamint az ágazatok közötti 
szinergiák meghatározása és kiaknázása 
biztosított legyen, és különösen a több 
ágazatra kiterjedő pályázati felhívások 
keretében, valamint az ágazatok közötti 
szinergiákat képviselő fellépések 
tekintetében a társfinanszírozási arányok 
megállapítása során az egyes ágazatok 
pénzügyi keretei méltányos 
hozzájárulásának biztosítására törekszik. 

Or. fr

Indokolás

A bizottság feladatkörébe kell tartoznia annak is, hogy megpróbáljon megfelelő finanszírozási 
megoldásokat találni a szinergiákra és a több ágazatra kiterjedő pályázati felhívásokra.

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság határozatlan időre szóló
felhatalmazást kap a 20. cikkben említett 

(2) A Bizottság a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keret 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

időbeli hatálya alatt felhatalmazást kap az 
5., 17. és 20. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

Or. fr

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Legkésőbb 2018 közepéig, a Bizottság 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósulásáról (az eredményekre és 
hatásokra kiterjedően), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
európai hozzáadott értékéről, az 
intézkedések meghosszabbítása, 
módosítása vagy felfüggesztése céljából. 
Az értékelésben ezenkívül megvizsgálják 
az egyszerűsítés lehetőségét, annak belső 
és külső koherenciáját, a célkitűzések 
továbbra is érvényes relevanciáját, 
valamint az intézkedések hozzájárulását az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. 
Figyelembe veszi továbbá a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét.

(1) Legkésőbb 2017. december 31-ig, a 
Bizottság értékelő jelentést terjeszt az 
Európai Parlament elé valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
megvalósulásáról (az eredményekre és 
hatásokra kiterjedően), a források 
felhasználásának hatékonyságáról és annak 
európai hozzáadott értékéről, az 
intézkedések meghosszabbítása, 
módosítása vagy felfüggesztése céljából. 
Az értékelésben ezenkívül megvizsgálják 
az egyszerűsítés lehetőségét, annak belső 
és külső koherenciáját, a célkitűzések 
továbbra is érvényes relevanciáját, 
valamint az intézkedések hozzájárulását az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó prioritásaihoz. 
Figyelembe veszi továbbá a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét.

Or. fr

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs fellépések vezet be az 

(2) A Bizottság tájékoztatási és 
kommunikációs fellépések vezet be az 
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európai összekapcsolódási eszközhöz 
tartozó projektekre és azok eredményeire 
vonatkozóan. Ezen túlmenően az e 
rendelet értelmében kommunikációra 
elkülönített költségvetés fedezi az uniós 
politikai prioritásokkal kapcsolatosan 
végzett vállalati kommunikáció költségeit 
is.

európai összekapcsolódási eszközhöz 
tartozó projektekre és azok eredményeire 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 102

Rendeletre irányuló javaslat
Annex – Partie 1 – point a – priorités horizontales

A Bizottság által javasolt szöveg

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások
Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS és RIS

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek

Módosítás

Innovatív irányítás és szolgáltatások Egységes európai égbolt - SESAR

Innovatív irányítás és szolgáltatások
Közúti, vasúti és belvízi hajózási 
forgalomirányítási rendszerek (ITS, 
ERTMS, RIS és VTMIS)

Innovatív irányítás és szolgáltatások A törzshálózathoz tartozó kikötők és 
repülőterek, tengeri gyorsforgalmi utak

Or. fr

Indokolás

Mivel a tengeri gyorsforgalmi utak és a VTMIS az uniós közlekedési rendszer kulcsfontosságú 
elemeit képezik, azoknak szerepelniük kell a horizontális prioritások között.
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Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – III a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EÖE szerinti ágazatok közül legalább kettő között szinergiákat képviselő, és előre 
meghatározott projektek listája.

Közlekedési célokat szolgáló, nem fosszilis és nem szennyező (például villamos energia vagy 
hidrogén) energiaellátó hálózat telepítése
Intelligens hálózatoknak új vagy meglévő közlekedési és távközlési infrastruktúrák 
kiaknázása révén történő kialakítása
A közlekedési infrastruktúrák (pl. alagutak, hidak stb.) olyan új összeköttetések 
telepítésének céljából történő kiaknázása, amelyek fokozzák a villamosenergia-kapacitást, 
új gázfolyosókat vagy távközlési hálózatokat telepítenek.

Or. xm

Indokolás

A módosítás a 7. cikk (4a) új bekezdéséhez fűzött 56. módosításához kapcsolódik. Ez az új 
melléklet meghatározza az uniós támogatásra jogosult „szinergiaprojektek” előre 
meghatározott, kísérleti listáját, ami tágabb iránymutatásként fog szolgálni a projektgazdák 
számára a tekintetben, hogy a három ágazat közötti esetleges szinergiákkal rendelkező 
fellépéseket terjesszenek elő.
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INDOKOLÁS

Az európai összekapcsolódási eszköz létrehozására vonatkozó rendeletjavaslat céljai az 
alábbiak:

– a forrásokat a közlekedés, az energia és a távközlés területén megvalósuló, uniós hozzáadott 
értékkel rendelkező projektekre összpontosítsa olyan integrált európai hálózatok létrehozása 
érdekében, amelyek az említett infrastruktúrák terén az Európai Unió egész területén 
kiegyenlített és magas színvonalú teljesítményt nyújtanak;

– az e rendelet részére biztosított támogatások nyújtásának uniós szinten megvalósuló 
központosítása, egyszerűsítése és feltételekhez kötése, a három ágazat közötti szinergiák 
kiaknázása mellett; 

– a források közvetlen támogatások közötti gondos elosztása és olyan új, a piacot is bevonó 
pénzügyi eszközök bevezetése, amelyek e támogatások hatékonyságát függetlenítik az uniós 
forrásoktól;

– a kohéziós országok eredményesebb integrálása pénzügyi, technikai és operatív téren, az 
EÖE-források egy részének a Kohéziós Alap közlekedés területén érvényes szabályai szerinti 
integrálásával;

A jelenlegi mély válságban a gazdasági, társadalmi és környezeti haladás ösztönzéséhez 
Európában az alábbiakra van szükség:

– intézkedések az államháztartás újbóli egyensúlyba hozására;
– az európai gazdaság versenyképességének javítása;
– a fenntartható, inkluzív és kiegyensúlyozott növekedés újbóli megjelenése.

Ebben az összefüggésben az előadók határozottan támogatják ezt a rendeletet, amelynek célja 
az európai összekapcsolódási eszköz létrehozása, törekedvén a közlekedés, az energia és a 
távközlés terén megvalósuló növekedés és versenyképesség célkitűzésének hathatós 
megvalósítására, méghozzá háromféle módon:

– először azáltal, hogy a tömegközlekedés-tervezés ágazatát ellátja az infrastrukturális 
projektek megvalósításához szükséges erőforrásokkal, miáltal a jelentős gazdasági ágazatok 
lendületet kapnak nemcsak a kivitelezés, hanem az üzembe helyezés és az azt követő 
karbantartás során is;

– másodszor azáltal, hogy az említett ágazatokban ösztönzi a kutatást, a technológiaátadást és 
a – pénzügyi és operatív – fejlesztést, melyek segítségével Európa továbbra is e területek 
vezető szereplője lehet a világban;

– harmadszor pedig azáltal, hogy olyan szilárd, nagy teljesítményű és megbízható 
közlekedési, energia- és távközlési hálózatokat bocsát az Európai Unió rendelkezésére, 
amelyekkel annak gazdasága világszinten is megőrizheti versenyképességét, és amelyek 
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biztosítják az Unió harmonikus és integrált működését, miközben gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi teljesítménye mellett területi integrációja is javul.

Az Unió területén a 2020-ig becsült finanszírozási szükségletek a következők:
– 500 milliárd EUR a transzeurópai közlekedési hálózatok számára, amelyből 250 milliárd 
eurót a szűk keresztmetszetek megszüntetésére és a jelenleg hiányzó – határokon átnyúló –
csatlakozások megteremtésére kell fordítani;
– 200 milliárd EUR a transzeurópai energiahálózatok számára;
– 270 milliárd EUR a széles sávú szolgáltatások és a szolgáltatási platformok kiépítésére.

A jelenlegi eszköz 50 milliárd eurós támogatásához tehát az alábbiakra lesz szükség:
– a megfelelő infrastruktúrák kiválasztása európai hozzáadott értékük és az Európa 2020 
stratégiával kialakított koherenciájuk függvényében;
– az eszköz optimalizált és koordinált irányítása az Európai Unió testületeinek szintjén;
– szoros konzultáció az érintett féllel (tagállamok, régiók, területi önkormányzatok, 
projektgazdák);
– az európai uniós intézmények (Bizottság, Tanács, Parlament) közötti együttműködés;
– kiemelt figyelem a kohéziós országokra, amelyek komoly szükségleteihez gyakran 
korlátozott erőforrások társulnak;
– a pénzügyi források optimális megosztása a hagyományos intervenciós intézkedések és az 
új pénzügyi eszközök között;

 a támogatásokat kizárólag a nem, vagy a kevésbé jövedelemtermelő projektekre 
kellene fordítani, miközben a társfinanszírozás mértéke a kitűzött céloknak és 
prioritásoknak, a gazdasági szereplők és a piac elvárásainak, valamint a műveletek 
jellegének egyaránt megfelel;

 az innovatív pénzügyi eszközöknek köszönhetően lehetővé kell válnia a piacok 
széles körű bevonásának a következők megőrzése mellett:
o az Unió érdekei, a műveletek rendszeressége és tárgyilagossága;
o jelentős többszöröző hatás
o a piaci zavarok és a verseny eltorzulásának elkerülése;

– e rendelet következő többéves pénzügyi keretbe történő integrálása, mellyel szoros 
koordinációs alakítható ki az egyéb, azonos célokat kitűző finanszírozási eszközökkel, azaz az 
alábbiakkal:

 a nyolcadik kutatási és fejlesztési keretprogram (Horizont 2020);
 a regionális kohéziós politikák.

Ennek érdekében az előadók meglátása szerint a többéves és éves programokat 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokba kell foglalni. E folyamatba a Parlamentet is be kell 
vonni, mivel nemcsak a – például a közzétételre szánt ajánlattételi felhívásokkal kapcsolatos –
politikai döntések születnek ott, hanem a közös érdekű projektek benyújtására vonatkozó 
további egyedi szabályok elfogadására is ott kerül sor, amelyek adott esetben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok helyébe léphetnek. Emellett az energia és a távközlés 
területén a finanszírozandó közös érdekű projekteknek jelenleg nincs listája, ami miatt 
kérdésessé válik, hogy a Bizottság jelentős mérlegelési jogkört kaphat-e.

Az ezen eszköz által érintett három ágazat az Unió és népességének jövője szempontjából 
stratégiai jelentőségű.
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I. A közlekedés terén

A közlekedés terén az Unió régiói közötti fizikai összeköttetésnek, illetve a személyek és az 
áruk mobilitásának fontos szerepe van, ezek nélkül ugyanis sem a fejlődés, sem az Unió 
területi harmóniája nem valósulhat meg. Azt is hangsúlyozni kell, hogy az infrastrukturális 
politika és annak alkalmazása mögött a közlekedésben érdekelt európai ipar (például a 
gépjárműipar, a légi közlekedés, a vasúti ipar, az űrkutatás, és a közlekedési rendszerek) 
továbbra is vezető szerepet tölt be a világban és gazdasági potenciálunk oroszlánrészét adja.

A hatékony közlekedési hálózatok másik jellegzetessége a versenyképességben vállalt 
szerepük. Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke már 1993-ban, a növekedésről, a 
versenyképességről és a foglalkoztatásról szóló fehér könyvben1 úgy becsülte, hogy 15 millió 
munkahely megteremtéséhez, a gazdasági növekedés felélénkítéséhez és a közlekedési 
hálózatokhoz szükséges forrásigény 2000-ig eléri a 220 milliárd ecut2, amelyből 82 milliárdot 
a kiemelt projektek kapnának.

Húsz évvel később, egy hasonló gazdasági válsághelyzetben a Bizottság a közlekedési 
ágazatnak 50 milliárd euróval kevesebb támogatást javasol (31,7 milliárd eurót) egy olyan 
Európai Unióban, ahol a tagállamok száma és ezzel együtt a szükségletek is jelentősen 
megnőttek.

Az előadók megítélése szerint a közlekedés terén várható többszöröző hatások előidézéséhez 
szükséges összeg ideális esetben a becsült szükségletek legkevesebb 10%-a (500 milliárd 
EUR a TEN-T-re 2020-ig).
A korlátozott forrásokkal való gazdálkodás érdekében a Bizottság azt javasolja, hogy az 
európai összekapcsolódási eszköz egyértelműen azokra a projektekre összpontosítson, 
amelyek már megértek arra, hogy a következő többéves pénzügyi keret időszakában 
finanszírozásban részesüljenek, jelentős uniós többletértéket képviselnek és horizontális 
kérdéseket vagy olyan fenntartható közlekedési formákat ölelnek fel, mint a vasút vagy a 
belvízi hajóutak. A mellékletben található lista már most tartalmaz néhány olyan potenciális 
projektet – elsősorban folyosókat –, amelyeket 85%-ban az EÖE rendelkezésére álló pénzből 
kellene finanszírozni. A pályázati felhívások ettől függetlenül továbbra is tartalmaznak 
versenyképességi elemet, mivel a rendelkezésre álló pénz a mellékletben említett valamennyi 
projekt finanszírozására nem elég.

Az előadók üdvözlik a közlekedési folyosókon alapuló megközelítést, amely jelentős 
előrelépést jelent a jelenlegi TEN-T 2004-ben kimagasló transznacionális közlekedési 
jelentősége, illetve kohéziós és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célkitűzése miatt 
kiválasztott 30 kiemelt projektjének irányításában. Az előadók ezért kiindulási pontként 
továbbra is kitartanak a tíz tervezett folyosó és a Bizottság által ismertetett egyéb szakaszok 
mellett, és a tengeri gyorsforgalmi utak formájában csak egy kisebb módosítást javasolnak a 
horizontális prioritásokban annak érdekében, hogy ez az elképzelés, valamint a tengeri ITS-
sel kapcsolatos szolgáltatások továbbra is a TEN-T prioritásai legyenek. 
Emellett ha a Tanács elfogadja a pénzügyi keretösszeg jelentős csökkentését, a melléklet 
I. részében felsorolt tervezett közlekedési projekteket jelentős felülvizsgálatnak kell alávetni.

                                               
1 COM(93) 700.
2 1 ECU= 1 EUR (1999. január 1.).
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A Kohéziós Alap egy részének az európai összekapcsolódási eszköz keretében a közlekedés 
területén történő felhasználása egy lehetőség az érintett országok számára. Ennek 
köszönhetően ezek az országok jobban bekapcsolódhatnak a nagy európai hálózatokba, ami 
serkenti versenyképességüket és az Európai Unióba történő integrációjukat. Ezen országok 
helyzetét ugyanakkor nemcsak pénzügyi, hanem operatív téren is figyelembe kell venni, 
különösen a „használd fel vagy elveszted” elvének tekintetében. Az adminisztratív kapacitás 
terén mutatkozó hiányosságok ellensúlyozására a Kohéziós Alap országaiban a 
projekttervezés támogatására fordított technikai segítségnyújtásnak köszönhetően ezek az 
országok maradéktalanul élvezhetik az európai összekapcsolódási eszköz nyújtotta előnyöket.

II. Az energia terén

A következő években az infrastrukturális fejlesztés több létfontosságú kihívás elé állítja az 
Európai Uniót:

– kölcsönös függőségi viszony, függetlenség és szolidaritás az Unió energiaellátásában 
(biztonság, stabilitás);

– intelligens, nagyobb teljesítményű és energiatakarékos hálózatok létrehozása;
– megújuló energiákon alapuló új hálózatok kidolgozása, valamint azok hagyományos 

hálózatokhoz való csatlakoztatása.

Az energetikai ágazatban a több mint 200 milliárd euróra becsült beruházási hiány és a belső 
piac késedelmes kiépülése az a két fő akadály, amelyet az EU 2020 stratégia célkitűzéseinek 
teljesítése során le kell küzdeni. 

Ezért az előadók megítélése szerint, ha az energetikai infrastruktúrába fektetett minden egyes 
euróval a legnagyobb mértékű ösztönző hatást sikerül elérni, azzal az EÖE-t maximálisan ki 
lehetne aknázni. Ebben a tekintetben a pénzügyi eszközök messzemenő kihasználása további 
lehetőségeket kínál a magánszektorbeli finanszírozás megerősítésére és bevonzására olyan 
piaci alapú eszközökön keresztül, amelyek a pénzügyi válság időszakában megvalósuló 
infrastrukturális fejlesztések előfeltételei. 

A támogatásokat olyan kiemelt projektekhez kell és lehet utolsó eszközként felhasználni, 
amelyek esetében kevéssé a kereskedelmi életképesség, mint inkább a jelentős pozitív 
externáliák biztosítottak; a támogatások nem torzíthatják a még kialakulóban levő 
energiapiacot és nem hozhatnak létre magánforrások bevonásával mesterséges versenyt. 

Az EÖE az új és korszerűsített infrastruktúra iránti igény, illetve a 2020-ra kitűzött energia- és 
éghajlat-politikai célkitűzések közötti szakadékot hivatott áthidalni azzal a feltétellel, hogy a 
prioritásokat az európai összekapcsolódási eszköz teljes végrehajtási szakaszában szem előtt 
tartják.

III. A távközlés terén

A széles sávú hálózatok keresletvezérelt kiépítése az a stratégiai indíttatású elhatározás, 
amellyel az ikt terén megvalósulhat az egységes piac és a digitális menetrendben előírt célok 
elérése.
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Ezért az európai digitális szolgáltatási infrastruktúra, a transzeurópai nagy sebességű 
gerinchálózati összeköttetések kiépítése a közigazgatás számára, valamint az e-kormányzati 
szolgáltatások (például határokon átnyúló e-közbeszerzések, e-igazságszolgáltatási és e-
egészségügyi szolgáltatások) határokon átnyúló nyújtása prioritást érdemel; ezek ugyanis 
lehetővé teszik az állami szféra információihoz való hozzáférést (beleértve az európai örökség 
digitális forrásait, a data.eu-t és a többnyelvű forrásokat); biztonságot és védelmet nyújtanak 
(biztonságosabb internetes és kritikus fontosságú szolgáltatási infrastruktúrák) és egyben 
intelligens energiaszolgáltatások. 

Az előadók megítélése szerint az EÖE keretében kiépített széles sávú szolgáltatások 
támogatására kizárólag pénzügyi eszközöket kell használni. A támogatásokkal szemben a 
pénzügyi eszközöknek valóban számos előnye van, például sokkal jobban kihasználhatók, 
miáltal ugyanakkora költségvetésből sokkal több háztartás érhető el. Jóváhagyásuk esetén az 
államilag támogatott programoknak az olyan pozitív externáliák létrehozására kell 
összpontosítania, mint a helyi/vidéki gazdaság, a megnövekedett versenyképesség és a 
munkahelyteremtés.

IV. Szinergiák

Végezetül az előadók üdvözlik a Bizottság mindhárom ágazatra alkalmazandó egységes 
eszközre irányuló javaslatát, mivel az csökkenteni fogja a program irányításával járó 
igazgatási kiadásokat. Ugyanakkor úgy érzik, hogy az energia, a közlekedés és a távközlés 
közötti lehetséges szinergiák további ösztönzésre várnak. Annak érdekében, hogy a 
projektgazdák további ösztönzést kapjanak a három ágazat közötti lehetséges szinergiák 
kiépítésével kapcsolatos lépések megtételéhez, az előadók a szinergiák – és különösen a 
támogathatósági kritériumok, a társfinanszírozás aránya, valamint a szabályozó és pénzügyi 
szabályok – kapcsán új, pontosabb megfogalmazást javasolnak. A szinergiák lehetőségét 
magukban hordozó tervezett projektek ideiglenes listáját a Melléklet IV. része tartalmazza. 

Következésképpen az előadók meglátása szerint az európai összekapcsolódási eszköz 
átlátható, szinergiákon alapuló, egyszerűsített, központosított és feltételekhez kötött irányítás 
segítségével az érintett országok az Unió által a közlekedés, az energiaügy és az ikt terén 
meghatározott politikai prioritásainak égisze alatt a maximális európai finanszírozásban 
részesülhetnek. 

Mivel a javasolt módosítások célja nem annyira az, hogy új elemekkel bővítsék a rendeletet, 
hanem inkább az, hogy pontosítsák a rendelkezéseket, az előadók megítélése szerint az 
európai összekapcsolódási eszközről szóló rendeletnek továbbra is lényegre törőnek kell 
lennie.

A következő többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalások során az előadók kiemelt 
figyelmet fognak fordítani arra, hogy ez az eszköz jelentős költségvetési és operatív 
erőforrásokat kapjon. E források csökkenése ugyanis az eszközt megfosztaná 
létjogosultságától és súlyosan aláásná az Unió növekedési és versenyképességi politikáit.


