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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai összekapcsolódási eszköz (EÖE) a fő olyan uniós eszköz, amelynek célja a 
törzshálózaton a legmagasabb európai hozzáadott értékkel rendelkező projektek 
finanszírozása, amelyek határokon átnyúló hiányzó csatlakozásokra, a legfontosabb szűk 
keresztmetszetekre és multimodális csomópontokra irányulnak. Az EÖE valamennyi tagállam 
számára hasznos: egyenlő hozzáférést biztosít számukra a belső piachoz, és felgyorsítja az EU 
számára szükséges infrastruktúrafejlesztést. 

A Kohéziós Alapból származó és az EÖE-n belül kizárólag a kohéziós tagállamok számára 
közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektekre elkülönített 10 milliárd EUR 
tekintetében a kohéziós tagállamok fenntartásaiknak, sőt tiltakozásuknak adtak hangot. 
Mindazonáltal a kohéziós országok számára elkülönített források esetében meg kell találni 
célzott alkalmazásuk módját, mivel amennyiben nem használják fel őket, nem kerülnek vissza 
a Kohéziós Alapba, és ennélfogva elvesznek. Az Európai Parlament mint társjogalkotó 
feladata, hogy dolgozzon a bizottsági javaslaton és tegye meg a szövegben szükséges 
pontosításokat, hogy ezzel biztosítsa valamennyi tagállam arra irányuló támogatását, hogy 
létrejöhessen egy európai hozzáadott értéket képviselő, jó javaslat. Ezzel kapcsolatban a 
vélemény előadója úgy véli, hogy a szöveggel kapcsolatban a következő pontosításokat 
szükséges megtenni:

A Kohéziós Alapból származó 10 milliárd eurónak nem szabadna beleszámítania a GDP 
felső határértékként megszabott 2,5%-ába. 

A Kohéziós Alapból elkülönített 10 milliárd EUR összeget nem szabadna beleszámítani a 
többéves pénzügyi keretben javasolt, a GDP 2,5%-ban való maximálás módszere szerinti 
összegbe. A felső határ megállapításakor elvi szinten nincs értelme beszámítani a határértékbe 
egy olyan központi igazgatás alá eső eszközt, mint az európai összekapcsolódási eszköz. A 
legtöbb finanszírozandó projekt határokon átnyúló projekt, amelynek esetében a felső határ a 
projekt két oldalának egyenlőtlen kezeléséhez vezethetne. Ezenfelül a kohéziós tagállamok 
számára egyenlőtlen bánásmódot vezet be a 21,7 milliárd EUR és a 10 milliárd EUR 
tekintetében, mivel a versenyen alapuló projektmegvalósítás folyamán lehetetlen a szóban 
forgó felső határértékek – köztük a teljesen rögzített országkeretek – betartása.

A határ menti régiók határokon átnyúló projektjeire irányuló nagyobb hangsúly 

Számos határ menti területen a jelenlegi infrastruktúra még mindig a szűk nemzeti elveket 
tükrözi (a választások szempontjából a határ menti infrastruktúra nem képez prioritást a 
tagállamok számára – amelyek az infrastrukturális beruházásokat inkább a központban 
szeretik megvalósítani –, alapvetően fontos viszont az európai integrációs folyamat és a belső 
piac szempontjából), az érintett régiók szenvednek perifériális elhelyezkedésük miatt. A 
kiemelt projektek többsége valóban transznacionális infrastrukturális projekteket érint, de a 
határokon átnyúló részeken tervezett projektek gyakran csak utolsóként készülnek el, vagy 
egyáltalán nem fejezik be azokat. A TEN-T 30 kiemelt projektjéből 26 a határ menti 
régiókban végzett munkálatokkal kapcsolatos, vagy határokon átnyúló dimenziókkal 
rendelkezik, de e projektek mindegyike esetében sor került végső soron a határ menti 
régióban történt beruházásra. 
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Nagyobb szinergiákat kell kialakítani az EÖE és a kohéziós alapok között. 

A határokon átnyúló infrastrukturális projektek tekintetében a szinergiákat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és a Kohéziós Alap által finanszírozott területi 
együttműködési programokkal is fejleszteni kell. A tehetősebb régiók határokon átnyúló 
infrastrukturális projektjeinek is az ERFA-ból kifejezetten támogathatóknak kellene lenniük a 
növekedési és munkahely-teremtési programok esetében.

Az EÖE-nek – bizonyos esetekben – támogatást kellene nyújtania az átfogó hálózat 
számára. 

Emellett az EÖE-nek 5%-os felső határértékkel hozzáférhetőnek kellene lennie az átfogó 
hálózattal kapcsolatos infrastrukturális projektek, különösen a határokon átnyúló régiókban 
megvalósuló projektek esetében.  

A fő infrastruktúrába való beruházást megerősítő, hatékonyabb összekapcsolódási 
eszköz.

Az infrastrukturális befektetésektől leginkább a pénzügyi nehézségekkel küzdő országok 
függenek, mivel e befektetések ösztönzik a növekedést és munkahelyet teremtenek. 
Ennélfogva a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamoknak – saját kérésükre – lehetőséget 
kellene kapniuk az EÖE keretén belüli és/vagy saját országkeretükön belüli infrastrukturális 
projektekre vonatkozó, korrigált vagy visszakapott pénzforgalomból származó források 
igénybevételére. A vonatkozó összegeket a Bizottságnak központosítottan, a 
versenyképességi és növekedési program keretében kellene kezelnie. Mindennek ösztönöznie 
kellene a nemzeti és a transznacionális infrastrukturális projektekbe történő beruházásokat, és 
ezáltal hozzá kell járulnia az európai hozzáadott értékhez.

Végül, de nem utolsósorban hangsúlyozni kell, hogy a zavartalan, átjárható és intermodális 
közlekedés (infrastrukturális, technikai és igazgatási) akadályainak azonosítása és ezen 
akadályok kezelése érdekében szükség van a nemzeti határokat átlépő, nagy távolságú folyosó 
uniós szintű koncepciójára. Ezen akadályok a költségek növelésén és a logisztikai lánc 
csökkenő megbízhatóságán keresztül nemcsak sokat ártanak az európai versenyképességnek, 
hanem aszimmetrikusan érintik az inkább a periférián elhelyezkedő országokat, ezzel rontva 
az EU területi kohézióját.

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
172. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 172., 
174. és 349. cikkére,

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) Mivel a teljes körűen működő egységes 
piac egy Európát és annak régióit
összekötő korszerű, integrált, 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.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 

(5) A Bizottság kötelezettséget vállalt arra, 
hogy az éghajlatváltozás kérdését 
érvényesíti az uniós kiadási programokban, 
és hogy az uniós költségvetés legalább 
20 %-át az éghajlattal kapcsolatos 
célkitűzésekre fordítja. Fontos biztosítani 
azt, hogy az éghajlatváltozás mérséklése és 
az ahhoz való alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés kiemelt 
hangsúlyt kapjon a közös érdekű projektek 
előkészítése, megtervezése és 
megvalósítása során. Az e rendelettel 
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szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez. Az Európai Parlament a 
„Befektetés a jövőbe:

szabályozott infrastrukturális 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, az 
éghajlatváltozással - és katasztrófákkal -
szemben ellenállóképes gazdaság és 
társadalom felé történő elmozdulás 
ösztönzéséhez, anélkül hogy eközben 
növelnék bizonyos európai régiók – így a 
legkülső régiók és a szigetek –
elszigeteltségét;

Indokolás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom és gazdaság érdekében tett intézkedések és 
fellépések nem növelhetik a belső piactól már amúgy is távol eső régiók elszigeteltségét.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Szoros szinergiákat kell 
megteremteni az EÖE és az ERFA 
finanszírozási eszközei között a határokon 
átnyúló régiók infrastruktúrájának az 
átfogó hálózat keretében történő 
finanszírozása érdekében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 

(10) A fehér könyvben rögzített 
célkitűzések alapján, a(z) XXX/2010/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott TEN-T iránymutatás 
meghatározza a transzeurópai közlekedési 
hálózat infrastruktúráját és az általa 
teljesítendő követelményeket, valamint 
meghatározza az ezek bevezetéséhez 
szükséges intézkedéseket. Az 
iránymutatások különösen a törzshálózat 
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2030-ig történő megvalósítását irányozzák 
elő.

2030-ig, új infrastruktúra létrehozásával, 
valamint a meglévő infrastruktúra 
helyreállításával és korszerűsítésével
történő megvalósítását irányozzák elő.

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. 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 – az átfogó hálózat 
számára nyújtott támogatást nem kizárva, 
amely az egész Unióban ténylegesen 
növelheti a társadalmi és területi kohéziót 
és javíthatja a hozzáférhetőséget – 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.

Indokolás

Az európai összekapcsolódási eszköz által nyújtott támogatásnak főként a törzshálózatra kell 
összpontosítania, nem zárható ki azonban az átfogó hálózat azon projektjeinek nyújtott 
támogatás sem, amelyek nagyobb európai hozzáadott értéket biztosítanak, különösen az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. és 375. cikkében meghatározott legkülső, az 
átfogó hálózattól függő régiókban, annak érdekében, hogy elszigeteltségük ne erősödjék. 
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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 
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.

(13) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatos tapasztalat szerint néhány
olyan tagállam, amely támogatható a 
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 (XXX
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. 2016. 
december 31-ig a projektek kiválasztása 
során tiszteletben kell tartani a Kohéziós 
Alapból juttatott nemzeti összegeket. 2017. 
január 1-jétől kezdődően azokat a 
forrásokat, amelyeket még nem kötöttek le 
egy adott közlekedési infrastrukturális 
projekthez, e rendelet szabályai 
értelmében a Kohéziós Alapból 
támogatható valamennyi tagállam 
számára hozzáférhetővé kell tenni. 
Lehetőség szerint feltétlen előnyben kell 
részesíteni a Kohéziós Alap szerinti 
nemzeti támogatások tekintetében 
megfelelő projekteket. A Bizottságnak 
támogatnia kell a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra jogosult tagállamokat
az e rendelet mellékletében felsorolt, 
európai hozzáadott értéket képviselő
projektek kialakításában és 
végrehajtásában.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az intézményi és igazgatási 
kapacitás az európai összekapcsolódási 
eszköz célkitűzései hatékony teljesítésének 
elengedhetetlen feltétele. A Bizottságnak 
biztosítania kell, hogy ezek a kapacitások 
mindenkor elégséges szinten álljanak a 
projektek tervezéséhez és 
megvalósításához, továbbá a Bizottságnak 
szükség esetén megfelelő eszközöket kell 
felajánlania az érintett tagállamnak.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti és
regionális szinten egyaránt, és ebből a 
célból alapvető fontosságú annak 
biztosítása, hogy a rendszerek és 
szoftverek tervezési költségeinek 
finanszírozása, valamint ellenállóképes 
csomópontok ilyen hálózatok számára 
történő fenntartása strukturált uniós 
támogatással történik, amely csak az 
országon belüli költségekkel terheli a 
nemzeti kezelő költségvetését.

(24) A közjót szolgáló cselekvések digitális 
megvalósításához erős és koherens európai 
hálózatot kell kiépíteni, amelyben mind az 
állami szféra, mind a civil társadalom 
szereplői részt vesznek nemzeti, regionális 
és helyi szinten egyaránt, és ebből a célból 
alapvető fontosságú annak biztosítása, 
hogy a rendszerek és szoftverek tervezési 
költségeinek finanszírozása, valamint 
ellenállóképes csomópontok ilyen 
hálózatok számára történő fenntartása 
strukturált uniós támogatással történik, 
amely csak az országon belüli költségekkel 
terheli a nemzeti kezelő költségvetését.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
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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. 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. A felelős 
igazgatási hatóságoknak meg kell 
találniuk a magánbefektetők bevonásához 
szükséges ösztönzőket. 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 kockázatmegosztó 
finanszírozási mechanizmus és az 
energiaügyi, éghajlat-változási és 
infrastrukturális európai alap (a Marguerite 
Alap) végrehajtása során szerzett 
tapasztalatokat.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak és folytonosságnak a 

(41) Az európai összekapcsolódási 
eszközből származó támogatás többéves 
programozásának az a célja, hogy 
támogassa az Unió prioritásait a szükséges 
pénzügyi források rendelkezésre állásának, 
az Unió és a tagállamok együttes fellépései 
közötti összhangnak, tisztességességnek és 
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biztosításával. A közlekedési ágazatban az 
első többéves munkaprogram végrehajtását 
követően benyújtott pályázatok esetében a 
költségek elszámolhatósága 2014. január 1-
jén kell, hogy kezdődjön annak érdekében, 
hogy biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

folytonosságnak a biztosításával. A 
közlekedési ágazatban az első többéves 
munkaprogram végrehajtását követően 
benyújtott pályázatok esetében a költségek 
elszámolhatósága 2014. január 1-jén kell, 
hogy kezdődjön annak érdekében, hogy 
biztosítani lehessen a transzeurópai 
közlekedési és energiahálózatok területén 
történő közösségi pénzügyi támogatás 
nyújtásának általános szabályairól szóló, 
2007. június 20-i 680/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által már 
szabályozott projektek folytatását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket
folytasson az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

(44) A külön rendeletekben javasolt 
ágazatspecifikus iránymutatások alapján 
egy listát állítottak össze azokról a kiemelt 
területekről, amelyekre e rendelet 
vonatkozik, és amely listát a melléklet 
tartalmazza. A szakpolitikai prioritások és 
technológiai lehetőségek lehetséges 
változásainak figyelembe vétele érdekében 
a jogi aktusok elfogadására vonatkozó 
felhatalmazást az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően a Bizottságra kell 
átruházni a melléklet módosítása 
tekintetében. A Bizottságnak megfelelő 
egyeztetéseket kell lefolytatnia az 
előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során 
biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „átfogó hálózat”: a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet [az európai 
közlekedési hálózat irányvonalai] II. 
fejezetében előírt európai közlekedési 
hálózat, amely biztosítja az Unió 
valamennyi régiójának – köztük a távoli, 
legkülső és gyéren lakott régiók –
összekapcsolását és a belső piacokhoz való 
hozzáférését, ekként erősítve meg a 
tagállamok között, a tagállamokon belül, 
valamint a tagállamok és harmadik 
országok között a gazdasági, szociális és 
területi kohéziót.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek. E célból az európai 
összekapcsolódási eszköz a következő 
célkitűzéseket követi:

Az európai összekapcsolódási eszköz 
lehetővé teszi az energetikai, közlekedési 
és távközlési ágazatban a közös érdekű 
projektek előkészítését és megvalósítását a 
transzeurópai hálózatokkal kapcsolatos 
szakpolitika keretében. Különösképpen, az 
európai összekapcsolódási eszköznek 
támogatnia kell olyan projektek 
végrehajtását, amelyek célja, hogy a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
területén új infrastruktúrákat fejlesszenek 
ki és valósítsanak meg, illetve meglévőeket 
korszerűsítsenek, és elsőbbséget kell 
biztosítania a hiányzó infrastruktúrának.
E célból az európai összekapcsolódási 
eszköz a következő célkitűzéseket követi:

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

(a) hozzájárul az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedéshez korszerű és nagy 
teljesítményű és a jövőbeli közlekedési 
folyamatokat figyelembe vevő
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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 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 és a többi pénzügyi 
forrással összehangolt módon mérik.

(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) hozzájárul az uniós célok eléréséhez, 
azaz az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 20 %-os csökkentéséhez, 
az energiahatékonyság 20 %-os
növeléséhez és a megújuló energia 
arányának 20 %-ra növeléséhez 2020-ig, 
ugyanakkor biztosítva a tagállamok közötti 
nagyobb szolidaritást.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) megszünteti a hiányzó 
összeköttetéseket és a kapacitáshiányokat, 
mégpedig a határokon átnyúló 
szakaszokat illetően.

Indokolás

A határ menti régiók szenvednek perifériális elhelyezkedésük miatt, és ennélfogva különös 
mértékben függenek az EU közlekedési hálózatához való csatlakozásoktól. A hiányzó 
összeköttetések kialakítására és a kapacitáshiányok megszüntetésére irányuló 
infrastrukturális projekteket ilyen módon ösztönözni kell azokban a határ menti régiókban, 
amelyeket a törzshálózatokkal kötnek össze, ilyen módon jobb hozzáférést biztosítva a belső 
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piachoz.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

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 
célkitűzéseken kívül az európai 
összekapcsolódási eszköznek az alábbi 
ágazatspecifikus célkitűzések 
megvalósításához is hozzá kell járulnia.

a) A közlekedés területén az európai 
összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projekteket támogat, a(z) 
xxx/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 4. cikkében foglalt további 
meghatározásnak megfelelően:

a) A közlekedés területén az európai 
összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projekteket támogat, a(z) 
xxx/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 4. cikkében foglalt további 
meghatározásnak megfelelően:

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása, 
amelynek megvalósulását az EÖE 
támogatása segítségével létrejött új és 
továbbfejlesztett határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján kell mérni;

i. szűk keresztmetszetek megszüntetése és 
a hiányzó kapcsolódási pontok áthidalása –
többek között kvóták és az e rendelet 10. 
cikkében említett társfinanszírozási 
arányok felhasználásával, valamint 
figyelembe véve a földrajzi szempontból 
hátrányos helyzetű régiókat –, amelynek 
megvalósulását az EÖE támogatása 
segítségével létrejött új és továbbfejlesztett
belső és határokon átnyúló összeköttetések, 
és a közlekedési útvonalakon 
megszüntetett szűk keresztmetszetek száma 
alapján kell mérni;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
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;

ii. fenntartható és hatékony közlekedés 
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;

iii. a közlekedési módok integrációjának és 
összekapcsolódásának optimalizálása, 
valamint a közlekedési szolgáltatások 
átjárhatóságának fejlesztése. E célkitűzés 

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

megvalósulását a vasúttal összekapcsolt 
kikötők és repülőterek száma alapján 
fogják mérni;
iv. felkészülés a jövőbeni közlekedési 
forgalomra;

b) Az energetika területén az európai 
összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projekteket támogat, a(z) 
xxxx/2012/EU rendeletben foglalt további 
meghatározásnak megfelelően:

b) Az energetika területén az európai 
összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projekteket támogat, a(z) 
xxxx/2012/EU rendeletben foglalt további 
meghatározásnak megfelelően:

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

i. a belső energiapiac további 
integrálásának, illetve a villamosenergia-
és gázhálózatok határokon átnyúló 
átjárhatóságának előmozdítása, többek 
között annak biztosításával, hogy egy 
tagállam sem szigetelődik el az európai 
hálózattól, amelynek megvalósulását a 
tagállami hálózatok hatékony 
összekapcsolódását és a belső szűk 
keresztmetszetek megszüntetését biztosító 
projektek száma alapján kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának javítása, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

ii. az Unió ellátásbiztonságának és -
hatékonyságának javítása az 
infrastruktúrák modernizálása révén, 
amelynek megvalósulását a rendszer 
ellenálló képességének alakulása és a 
rendszerműveletek biztonsága, valamint az 
ellátási források diverzifikálása, alternatív 
források és útvonalak biztosítása alapján 
kell mérni;

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.
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c) A távközlési hálózatok területén az 
európai összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projektek támogatására 
fellépést biztosít, a(z) xxxx/2012/EU 
rendeletben [INFSO iránymutatás] foglalt 
további meghatározásnak megfelelően:

c) A távközlési hálózatok területén az 
európai összekapcsolódási eszköz az alábbi 
célkitűzések megvalósításához hozzájáruló 
közös érdekű projektek támogatására 
fellépést biztosít, a(z) xxxx/2012/EU 
rendeletben [INFSO iránymutatás] foglalt 
további meghatározásnak megfelelően:

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. gyors és szupergyors széles sávú 
hálózatok kiépítésének felgyorsítása és 
többek között a kis és közepes 
vállalkozások (kkv-k) általi 
alkalmazásának elterjesztése az EU összes 
régiójában és azok között, valamint a 
vidéki területeken, 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;

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.

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.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével és szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, amelynek megvalósulását a 
megújuló energia termelőhelytől a főbb 
fogyasztási központokig és tárolóhelyekig 
való továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 

iii. hozzájárulás a fenntartható fejlődéshez 
és a környezetvédelemhez, különösen a 
megújuló forrásból származó energia 
elosztóhálózatokba való integrálásának 
erősítésével, szén-dioxid-hálózatok 
kialakításával, valamint a fenntartható 
közlekedésbe való befektetéssel, amelynek 
megvalósulását a megújuló energia 
termelőhelytől a főbb fogyasztási 
központokig és tárolóhelyekig való 
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révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

továbbítása, valamint az EÖE-
támogatásban részesülő projektek indítása 
révén megakadályozott széndioxid-
kibocsátás mértéke alapján kell mérni.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az európai összekapcsolódási program 
2014 és 2020 közötti időszakban történő 
végrehajtásának pénzügyi keretösszege
[XXX] euró. 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: [XXX] euró, ebből [XXX]
euró a Kohéziós Alapból van elkülönítve 
az e rendelettel, a(z) [...]/2012/EU 
rendelettel [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR)] és a(z) [...]/2012/EU 
rendelettel [a Kohéziós Alapról szóló 
rendelet] összhangban történő elköltésre
kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban az I. mellékletben felsorolt 
projektekre és a nemzeti összegek 
betartásának teljes tiszteletben tartásával 
2013. december 31-ig;

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

(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 
találkozók szervezésével, az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
összefüggő kiadásokra, továbbá minden 
egyéb technikai és adminisztratív 

(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 
találkozók szervezésével, az információk 
feldolgozására és cseréjére összpontosító 
információtechnológiai hálózatokkal 
összefüggő kiadásokra, továbbá minden 
egyéb technikai és adminisztratív 
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segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

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.

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.

(3) A 26.1. cikkben 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 
Bizottság az előirányzott forrásokat az (1) 
bekezdésben meghatározott felosztás 
szerint eloszthatja az ágazatok között,
legfeljebb ágazatonként 3% erejéig,
kivéve a Kohéziós Alapból a támogatható 
tagállamoknak a közlekedési ágazati 
projektek finanszírozására elkülönített 
[XXX] euró összeget.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Kizárólag a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[TEN-T iránymutatás], a(z) XXX/2012/EU 
rendelet [TEN-E iránymutatás], a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [energetikai 
infrastruktúrákra vonatkozó iránymutatás] 
és a(z) XXX/2012/EU rendelet [INFSO 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések, 
valamint programtámogatási intézkedések 
jogosultak támogatások, pénzügyi 
eszközök és közbeszerzés formájában 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra.

(1) Kizárólag a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[TEN-T iránymutatás], a(z) XXX/2012/EU 
rendelet [TEN-E iránymutatás], a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [energetikai 
infrastruktúrákra vonatkozó iránymutatás] 
és a(z) XXX/2012/EU rendelet [INFSO 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések, 
valamint programtámogatási intézkedések 
jogosultak támogatások, pénzügyi 
eszközök és közbeszerzés formájában 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra.
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(2) A közlekedés területén kizárólag a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések és 
programtámogató intézkedések jogosultak 
e rendelet alapján közbeszerzések és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra. Támogatások 
formájában kizárólag a következő 
fellépések jogosultak az e rendelet alapján 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

(2) A közlekedés területén kizárólag a(z) 
XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] szerinti közös érdekű 
projektekhez hozzájáruló fellépések és 
programtámogató intézkedések jogosultak 
e rendelet alapján közbeszerzések és 
pénzügyi eszközök formájában nyújtott 
uniós pénzügyi támogatásra. Támogatások 
formájában kizárólag a következő 
fellépések jogosultak az e rendelet alapján 
nyújtott uniós pénzügyi támogatásra:

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) 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;

aa) az e rendelet 5. cikkében a közlekedési 
ágazatra meghatározott pénzügyi keret 
legfeljebb 5%-áig a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [TEN-T iránymutatás] II. fejezete 
szerinti átfogó hálózat kiépítését célzó 
intézkedések, amennyiben ezek 
hozzájárulnak a határokon átnyúló 
közlekedés megkönnyítéséhez vagy szűk 
keresztmetszeteket számolnak fel, és 
amennyiben ezek az intézkedések 
hozzájárulnak a törzshálózat 
fejlesztéséhez és a régiók – köztük a távoli 
és a legkülső régiók – közötti 
összeköttetések biztosításához is.

b) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 8. cikke (1) bekezdésének b) 
és c) pontjában meghatározott közös 
érdekű projektekre vonatkozó tervezési 
munkálatok;

b) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 8. cikke (1) bekezdésének b) 
és c) pontjában meghatározott közös 
érdekű projektekre vonatkozó tervezési 
munkálatok;

c) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 8. cikke (1) bekezdésének a) 
és d) pontjában meghatározott közös 
érdekű projektek támogatását célzó 
fellépések;

c) a(z) XXXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 8. cikke (1) bekezdésének a) 
és d) pontjában meghatározott közös 
érdekű projektek támogatását célzó 
fellépések;

d) a(z) XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 37. cikkének megfelelően 
forgalomirányító rendszerek támogatását 

d) a(z) XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 37. cikkének megfelelően 
forgalomirányító rendszerek támogatását 
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célzó fellépések; célzó fellépések; 
e) a(z) XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 38. cikkének megfelelően 
árufuvarozási szolgáltatásokat támogató 
fellépések;

e) a(z) XXX/2012/EU rendelet [TEN-T 
iránymutatás] 38. cikkének megfelelően 
árufuvarozási szolgáltatásokat támogató 
fellépések;

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

f) a vasúti zajkibocsátásnak többek között
a meglévő kötöttpályás járművek utólagos 
átszerelésével és modernizálásával való 
csökkentését célzó fellépések;

g) programtámogatási fellépések. g) programme support actions;

ga) az új technológiai megoldásokat és a 
valamennyi szállítási módra irányuló 
innovációt támogató intézkedések.

A közlekedés területén egy határokon 
átnyúló szakaszra vagy egy ilyen szakasz 
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. 

A közlekedés területén egy határokon 
átnyúló szakaszra vagy egy ilyen szakasz 
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. A Bizottság 
támogatást nyújt a megállapodás 
megkötéséhez, és minden évben beszámol 
a Parlamentnek azokról az esetekről, ahol 
probléma merült fel, valamint a 
nehézségek jellegéről. 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. 

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

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

(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 [energetikai 

(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 [energetikai 
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infrastruktúrára vonatkozó iránymutatás] 
15. cikke határozza meg. 

infrastruktúrára vonatkozó iránymutatás] 
15. cikke határozza meg. 

(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 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.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
támogatások a(z) XXXX/2012/EU rendelet 
[az új költségvetési rendelet] XXX. 
cikkében meghatározottak közül bármilyen 
formában nyújthatók.

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó 
támogatások a(z) XXXX/2012/EU rendelet 
[az új költségvetési rendelet] XXX. 
cikkében meghatározottak közül bármilyen 
formában nyújthatók.

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

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

(2) A kiadások a támogatási kérelem 
benyújtásának napjától elszámolhatók. [Az 
első többéves programban szereplő 
projektekhez kapcsolódó fellépések 
kiadásai 2014. január 1-jétől számolhatók 
el.]

(2) A kiadások a támogatási kérelem 
benyújtásának napjától elszámolhatók. [Az 
első többéves programban szereplő 
projektekhez kapcsolódó fellépések 
kiadásai 2014. január 1-jétől számolhatók 
el.]

(3) Kizárólag a tagállamokban felmerült 
kiadások elszámolhatók, kivéve, ha a közös 
érdekű projekt harmadik országok területét 
is érinti és, ha a fellépés nélkülözhetetlen 
az adott projekt célkitűzéseinek 
megvalósításához.

(3) Kizárólag a tagállamokban felmerült 
kiadások elszámolhatók, kivéve, ha a közös 
érdekű projekt harmadik országok területét 
is érinti és, ha a fellépés nélkülözhetetlen 
az adott projekt célkitűzéseinek 
megvalósításához.

(4) A kedvezményezett által 
tőkekiadásként kezelt eszköz- és 
infrastrukturális költség teljes egészében 

(4) A kedvezményezett által 
tőkekiadásként kezelt eszköz- és 
infrastrukturális költség teljes egészében 
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elszámolható. elszámolható.
(5) A környezetvédelemről és az uniós 
vívmányok eléréséről szóló 
környezetvédelmi tanulmányok kiadásai 
elszámolhatók.

(5) A környezetvédelemről és az uniós 
vívmányok eléréséről szóló 
környezetvédelmi tanulmányok kiadásai 
elszámolhatók.

(6) A földvásárlással kapcsolatos kiadások 
nem elszámolhatók.

(6) A be nem épített földterület 
vásárlásával kapcsolatos kiadások nem 
elszámolhatók.

(7) A HÉA nem elszámolható költség. (7) A vissza nem igényelhető HÉA 
elszámolható költség.

(8) A kedvezményezettek költségeinek 
elszámolhatóságáról szóló szabályok 
mutatis mutandis alkalmazandó a 
végrehajtó szervekre háruló költségekre.

(8) A kedvezményezettek költségeinek 
elszámolhatóságáról szóló szabályok 
mutatis mutandis alkalmazandó a 
végrehajtó szervekre háruló költségekre.

(8a) A technikai és adminisztratív 
segítségnyújtást elszámolható költségnek 
kell tekinteni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
nemzetközi szervezet, közös vállalkozás, 
valamint a tagállamokban működő állami 
vagy magánszolgáltató, illetve szerv 
nyújthat be.

(1) Pályázatot egy vagy több tagállam, 
nemzetközi szervezet, közös vállalkozás –
például európai területi együttműködési 
csoportosulás –, valamint a tagállamokban 
működő állami vagy magánszolgáltató, 
illetve szerv nyújthat be.

Indokolás

Az európai területi együttműködési csoportosulás egy különleges, európai uniós szintű, a helyi 
szintű stratégiák megfogalmazására és kidolgozására szolgáló, a különféle finanszírozású 
forrásokat kombináló komplex programokban az irányító hatóságot képviselő, és a 
projekteket vagy programokat megvalósító eszköz. Az európai területi együttműködési 
csoportosulás lehetővé teszi az adminisztratív költségek és a komplexitás mérséklését, ami 
határokon átnyúló helyzetekben további hozzáadott értéket jelent.
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Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A(z) XXXX/2012/EU rendelet [új 
költségvetési rendelet] XXX. cikkében 
említett esetek kivételével, a pályázatok 
kiválasztása pályázati felhívások alapján 
történik, a 17. cikkben említett 
munkaprogramok alapján.

(1) A(z) XXXX/2012/EU rendelet [új 
költségvetési rendelet] XXX. cikkében 
említett esetek kivételével, a pályázatok 
kiválasztása pályázati felhívások alapján 
történik, a 17. cikkben említett 
munkaprogramok alapján.

(2) A közlekedés területén: (2) A közlekedés területén:

a) tanulmányok készítéséhez nyújtott 
támogatások esetében az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 50 %-át;

a) tanulmányok készítéséhez nyújtott 
támogatások esetében az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 50 %-át;

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások:

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások:

i. vasútra és belvízi hajóutakra: az uniós 
pénzügyi támogatás összege nem haladja 
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 legalább 20%, 
de nem haladja meg az elszámolható 
költség 30%-át; a finanszírozási arányt 
30 %-ig kell növelni a szűk 
keresztmetszetek kezelését célzó fellépések 
esetében; a finanszírozási arányt 40 %-ig 
kell növelni a határokon átnyúló 
szakaszokat érintő fellépések esetében; az 
EÖE keretében juttatott támogatás 25%-át 
a határátkelőhelyekkel kapcsolatos 
programokra kell elkülöníteni.

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

ii. szárazföldi összeköttetésekre kikötőkkel 
és repülőterekkel, a vasúti szállítással járó 
zajnak a meglévő kötöttpályás járművek 
utólagos átszerelésével és 
modernizálásának megkönnyítésével való 
csökkentését célzó fellépésekre, kikötők 
fejlesztésére – figyelembe véve a földrajzi 
szempontból hátrányos helyzetű régiókat 
–, valamint az új technológiai 
megoldásokat és a valamennyi szállítási 
módra irányuló innovációt támogató 
fellépésekre: az uniós pénzügyi támogatás 
összege nem haladja meg az elszámolható 



PE491.329v02-00 24/37 AD\915841HU.doc

HU

költség 20 %-át;
c) forgalomirányító rendszerekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó támogatások:

c) forgalomirányító rendszerekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó támogatások:

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) és a folyami 
információs rendszerek tekintetében: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 50%-
át;

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. 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;

(3) Az energetika területén: (3) Az energetika területén:

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

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

b) a társfinanszírozás aránya legfeljebb 
80 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [az energetikai infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatás] 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 
80 %-ra növelhető azon fellépések 
esetében, amelyek a(z) XXXX/2012/EU 
rendelet [az energetikai infrastruktúrára 
vonatkozó iránymutatás] 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.

(4) A távközlés területén: (4) A távközlés területén:

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

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

b) általános szolgáltatásokat érintő 
fellépések esetében: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 75 %-át;

b) általános szolgáltatásokat érintő 
fellépések esetében: az uniós pénzügyi 
támogatás összege nem haladja meg az 
elszámolható költség 75 %-át;

c) az alapszolgáltatási platformok c) az alapszolgáltatási platformok 
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finanszírozása jellemzően közbeszerzés 
útján történik. Kivételes esetben, e 
platformok számára nyújtható olyan 
támogatás, amely az elszámolható 
költségek 100 %-át fedezi, a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül; 

finanszírozása jellemzően közbeszerzés 
útján történik. Kivételes esetben, e 
platformok számára nyújtható olyan 
támogatás, amely az elszámolható 
költségek 100 %-át fedezi, a 
társfinanszírozás elvének sérelme nélkül; 

d) programok támogatására, többek között 
az infrastruktúra feltérképezésére, 
testvérprogramokra és technikai 
segítségnyújtásra szolgáló fellépések 
esetében: az uniós pénzügyi támogatás 
összege nem haladja meg az elszámolható 
költség 75 %-át.

d) programok támogatására, többek között 
az infrastruktúra feltérképezésére, 
testvérprogramokra és technikai 
segítségnyújtásra szolgáló fellépések 
esetében: az uniós pénzügyi támogatás 
összege nem haladja meg az elszámolható 
költség 75 %-át.

(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 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.

(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 változik.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Kohéziós Alapból [XXX rendelet 
XX. cikke] elkülönített, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő 10 000 000 000

(1) A Kohéziós Alapból [XXX rendelet 
XX. cikke] elkülönített, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
tagállamokban elköltendő XXX eurót 
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eurót illetően egyedi felhívásokat tesznek 
közzé olyan projektekre, amelyek a 
kizárólag a Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban valósítják meg a 
törzshálózatot.

illetően egyedi felhívásokat tesznek közzé 
olyan projektekre, amelyek a kizárólag a 
Kohéziós Alapból támogatható 
tagállamokban valósítják meg a 
törzshálózatot.

(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, törekedve a mobilitás előtti 
akadályok megszüntetésére. A jogosult 
projektek kiválasztására annak alapján 
kerül sor, hogy azok az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések és kritériumok 
szerint kiforrottságuk, minőségük és uniós 
hozzáadott értékük tekintetében 
kielégítőek-e, és a Kohéziós Alapból 
nyújtott nemzeti összegeknek 2016. 
december 31-ig megfelelnek-e. 2017. 
január 1-jétől kezdődően az európai 
összekapcsolódási eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból támogatható valamennyi 
tagállam számára hozzáférhetővé kell 
tenni közlekedési infrastrukturális 
projektek e rendelet szabályai szerinti 
finanszírozására. Lehetőség szerint 
azonban feltétlen előnyben kell részesíteni 
a Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
támogatások tekintetében megfelelő 
projekteket.

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
elkülönített, a Kohéziós Alapból történő 
támogatásra jogosult tagállamokban 
elköltendő 10 000 000 000 eurót illetően a 
maximális finanszírozási arányok 
megegyeznek a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[a közös stratégiai kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 

(3) A 10. cikktől eltérve, és a Kohéziós 
Alapból [XXX rendelet XX: cikke] 
elkülönített, a Kohéziós Alapból történő 
támogatásra jogosult tagállamokban 
elköltendő [XXX] eurót illetően a 
maximális finanszírozási arányok 
megegyeznek a(z) XXX/2012/EU rendelet 
[a közös stratégiai kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
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Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet] 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 
fellépések esetében:

Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról és 
az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló rendelet] 22. cikkében 
és 110. cikkének (3) bekezdésében említett, 
a Kohéziós Alapokra vonatkozó maximális 
finanszírozási arányokkal a következő 
fellépések esetében:

a) tanulmányok készítéséhez nyújtott 
támogatások;

a) tanulmányok készítéséhez nyújtott 
támogatások;

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások:

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások:

i. vasútra és belvízi hajóutak; i. vasútra és belvízi hajóutak;
ii. határokon átnyúló közúti szakaszok 
támogatását célzó fellépések;

ii. határokon átnyúló közúti szakaszok 
támogatását célzó fellépések;

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

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

c) forgalomirányító rendszerekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó támogatások:

c) forgalomirányító rendszerekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó támogatások:

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS);

i. az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS), a folyami 
információs rendszer (RIS) és a közösségi 
hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és 
információs rendszer (VTMIS);

ii. forgalomirányító rendszerek. ii. forgalomirányító rendszerek.

ii.) tengeri gyorsforgalmi utak.
A Kohéziós Alapra jogosult azon 
tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek a kellően előrehaladott, 
megfelelő minőségű és uniós hozzáadott 
értékkel bíró projektek tervezése során 
adott esetben nehézségekkel 
szembesülhetnek, a Bizottság legalább 
évenként további pályázati felhívásokat ír 
ki. Annak biztosítása érdekében, hogy a
Kohéziós Alapra jogosult tagállamokban 
a lehető legnagyobb mértékű legyen az 
elkülönített összegek felvétele, különös 
figyelmet kell fordítani az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében 
megvalósuló programtámogató 
fellépésekre, amelyek célja az intézményi 
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kapacitás erősítése és az e rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektek 
kidolgozásával és megvalósításával 
kapcsolatos közigazgatási és 
közszolgáltatási tevékenységek 
hatékonyságának javítása.
(3a) A Kohéziós Alapból elkülönített 
[XXX] euró összeget nem szabad 
beleszámítani a kohéziós országokra 
vonatkozó 2,5%-os GDP maximálási 
módszer szerinti összegbe.
(3b) A Kohéziós Alapnak az Alapból 
támogatható tagállamokban közlekedési 
ágazati projektek finanszírozására 
használt forrásai nem számítanak bele a 
kohéziós politika felső korlátot 
megállapító rendszerébe.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cikk
(1) A pénzügyi nehézségekkel küzdő, a(z) 
XXX/XXXX/EU rendelet (a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet) 22. cikke 
és 100. cikke (3) bekezdése 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozó 
tagállamok – a szintén az európai 
összekapcsolódási eszköz alapján őket 
megillető legfeljebb 10%-kal1 magasabb 
társfinanszírozási arányon felül – saját 
kérésükre igénybe vehetik a következőket:
i. az EÖE keretén belüli infrastrukturális 
projektekre vonatkozó visszakapott 
pénzforgalomból származó források;
ii. a saját országkeretükön belüli 
infrastrukturális projektekre vonatkozó 
javított vagy visszakapott pénzforgalomból 
származó források;
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iii. a vonatkozó összegeket a Bizottságnak 
központosítottan, a versenyképességre és a 
növekedésre vonatkozó program 
keretében kell kezelnie. Mindez ösztönzi a 
nemzeti és a transznacionális 
infrastrukturális projektekbe történő 
beruházásokat, és ezáltal hozzájárul az 
európai hozzáadott értékhez.
_________________
Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk, (3) 
bekezdés.

Indokolás

A pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok különösen nagymértékben függenek az 
infrastruktúrától, mivel az infrastruktúra előmozdítja a foglalkoztatást és ösztönzi a 
növekedést. 

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a projekt végrehajtása során elért 
eredményének vizsgálata után, különösen 
abban az esetben, ha a fellépés 
végrehajtása nagy késedelmet szenved.

c) a projekt végrehajtása során elért 
eredményének vizsgálata után, különösen 
abban az esetben, ha a fellépés 
végrehajtása a kedvezményezettek 
közvetlen felelősségéből fakadóan nagy 
késedelmet szenved.

Módosítás 26

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 

(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 legalább 
három hónapon belül megtehessék 
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észrevételeiket. észrevételeiket.

Indokolás

A legalább 3 hónapos határidő elegendő időt biztosít a nemzeti és helyi hatóságoknak az 
adott projekttel kapcsolatos részletes elemzés elkészítésére és érdemi megjegyzéseik 
megtételére, mielőtt az EK intézkedne.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A pénzügyi instrumentumoknak az 
Unió egy vagy több specifikus 
szakpolitikai céljára kell megoldást 
kínálniuk, megkülönböztetéstől mentes 
módon kell működniük, világos végső 
határidővel kell rendelkezniük, 
összhangban kell lenniük a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás elveivel, és 
ki kell egészíteniük a támogatásokhoz 
hasonló hagyományos eszközöket.

Indokolás

A pénzügyi eszközök igénybevételét megfelelőképpen kell szabályozni, és elegendő garanciát 
kell biztosítani ahhoz, hogy a lehető legkisebb mértékűre lehessen csökkenteni a közpénzeket 
fenyegető kockázatokat, a többszöröző hatást pedig fokozni lehessen. 

Módosítás 28

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 
ellenőrzését, valamint igazolják a projekttel 
vagy a részprojekttel összefüggésben 

Különösen a közlekedési, az energetikai és 
a távközlési ágazattal kapcsolatos 
projektek esetében a tagállamok a 
Bizottsággal szoros együttműködésben 
biztosítják a fellépések technikai nyomon 
követését és pénzügyi ellenőrzését, 
valamint igazolják a projekttel vagy a 
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felmerülő költségek valódiságát és 
megfelelőségét. A tagállamok kérhetik, 
hogy a Bizottság vegyen részt a helyszíni 
ellenőrzésekben.

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

Módosítás 29

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.

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.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
tesz, amelyek csalás, vesztegetés és egyéb 
törvényellenes tevékenységek ellen
megelőző fellépések, hatékony
ellenőrzéseknek, illetve szabálytalanságok 
észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásának, valamint – adott 
esetben – hatékony, arányos és visszatartó 
erejű büntetéseknek az alkalmazásával 
biztosítják, hogy az e rendelet alapján 
finanszírozott intézkedések végrehajtása 
során az Európai Unió pénzügyi érdekei 
védelemben részesülnek.

(1) A Bizottság megfelelő intézkedéseket 
tesz, amelyek biztosítják, hogy a költségek 
a különböző tagállamokban megvalósuló, 
azonos típusú infrastruktúra tekintetében 
– a helyi árak megfelelő 
figyelembevételével – ne legyenek 
aránytalanok, továbbá csalás, vesztegetés 
és egyéb törvényellenes tevékenységek
elleni megelőző fellépések, hatékony
ellenőrzések, illetve szabálytalanságok 
észlelése esetén a jogtalanul kifizetett 
összegek behajtásának, valamint – adott 
esetben – hatékony, arányos és visszatartó 
erejű büntetéseknek az alkalmazásával 
biztosítják, hogy az e rendelet alapján 
finanszírozott intézkedések végrehajtása 
során az Európai Unió pénzügyi érdekei 
védelemben részesüljenek.
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Indokolás

A lehető legnagyobb mértékben biztosítani kell, hogy az uniós pénzből finanszírozott 
infrastrukturális projektek költsége hasonló legyen a különböző tagállamokban, a helyi 
munkaerő- és anyagköltséget alapul véve.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az eszköz 
koordinációs bizottsága segíti. Ez a 
bizottság a 182/2011/EU rendelet szerinti
bizottság.

(1) A Bizottság munkáját az eszköz 
koordinációs bizottsága és az eszköz 
három ágazata – közlekedés, energetika és 
távközlés – tekintetében létrehozott 
bizottságok segítik. Ezek a bizottságok a 
182/2011/EU rendelet szerinti bizottságok.

Módosítás 32

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 koordinációs bizottság a 17. cikkben 
említett munkaprogramok horizontális 
áttekintése révén gondoskodik arról, hogy 
az egységesség, valamint az ágazatok 
közötti szinergiák meghatározása és 
kiaknázása biztosított legyen. Az egyes 
ágazati bizottságok segítik a Bizottságot a 
vonatkozó iránymutatások 
végrehajtásának nyomon követésében, és 
részt vesznek azok felülvizsgálatában.
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Módosítás 33

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
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság a 20. cikkben említett
felhatalmazást a(z) ...-tól/től* számított 3 
évre kapja. A Bizottság a hároméves 
időtartam vége előtt legkésőbb 9 hónappal 
jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.
_________________
* OJ: * HL: kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem vonhatják el a jogalkotók hatásköreit, és ezért a 
Bizottság végrehajtó hatásköreinek rendszeres ellenőrzését lehetővé tevő rendelkezéseket kell 
belefoglalni. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 20. cikkben foglaltaknak 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől 
számított két hónapos határidőn belül sem 
az Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emel ellene kifogást, illetve ha e határidő 
lejárta előtt mind az Európai Parlament, 
mind pedig a Tanács tájékoztatta a 
Bizottságot arról, hogy nem kíván kifogást 

(5) A 20. cikkben foglaltaknak 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől 
számított három hónapos határidőn belül 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel ellene kifogást, illetve ha e 
határidő lejárta előtt mind az Európai
Parlament, mind pedig a Tanács 
tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy nem 
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emelni. Ezen időszak az Európai Parlament 
vagy a Tanács kérésére két hónappal 
meghosszabbítható.

kíván kifogást emelni. Ezen időszak az 
Európai Parlament vagy a Tanács kérésére 
három hónappal meghosszabbítható.

Módosítás 35

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 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, 
valamint a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézióra gyakorolt hatását.
Figyelembe veszi továbbá a korábbi 
intézkedések hosszú távú hatásairól készült 
értékelések eredményét.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Rajna-Twente/Mittelland-
csatorna – Enschede – Hengelo-Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
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Birmingham/Manchester – Liverpool

Belvízi hajóút (IWW): Megvalósíthatósági 
tanulmány a Mittelland-csatorna és a 
Twente-csatorna összekapcsolásáról.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Münsteri
repülőtér/Osnabrück FMO – Enschede –
Utrecht – Amszterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vasút, légi közlekedés: vasút – Münsteri 
repülőtér–Osnabrück közötti összeköttetés

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Hengelo/Twente – Enschede 
– Utrecht – Amszterdam/Rotterdam –
Felixstowe – Birmingham/Manchester –
Liverpool

Vasút: számos szakasz korszerűsítése 
(Hannover – Osnabrück –
Hengelo/Twente; különösen 
Minden/Seelze - Hannover és Twente-
elkerülő út)

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 rész – a szakasz – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Osnabrück – Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Fehérorosz határ – Varsó – Poznań –
Frankfurt/Oder – Berlin – Hannover –
Nyugat-németországi csatornák, 
Mittelland-csatorna – Osnabrück –
Enschede – Utrecht –
Amszterdam/Rotterdam – Felixstowe –
Birmingham/Manchester – Liverpool

Tervezett szakaszok: Nyugat-németországi 
csatornák, Mittelland-csatorna, Hannover 
– Magdeburg – Berlin
Mód: Belvízi hajózás
Leírás/időpontok: Korszerűsítés (pl. a 
hidak megemelése háromszintes 
konténerek számára), a többi közlekedési 
móddal való összekötést is beleértve
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