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Bevezető megjegyzések

2011 júniusában Az Európa 2020 stratégiát megvalósító költségvetés címmel közzétették a 
többéves pénzügyi keret új, 2014–2020-as időszakára vonatkozó bizottsági javaslatokat 
(COM(2011) 500: I. és II. rész). E dokumentumok hangsúlyozzák annak szükségességét, 
hogy sokkal inkább az európai uniós hozzáadott értéket, a fő szakpolitikai prioritások 
megvalósítását, a finanszírozási szabályok és a finanszírozási feltételek egyszerűsítését 
állítsák középpontba (pl. a kohéziós politika terén). Ezenfelül az uniós költségvetés 
kiegészítése érdekében a magánszektorbeli finanszírozás bevonásának lehetősége is 
kulcsfontosságú üzenet.

„A teljes körűen működő egységes piac egy Európát összekötő korszerű, magas szinten 
teljesítő infrastruktúrától függ, különösen a közlekedés, az energetika és az információs és 
kommunikációs technológiák területén.”1

Ezért 2011 októberében az Európai Bizottság egy új európai infrastruktúra-politikára 
vonatkozó javaslatcsomagot fogadott el, amely a következőkből áll: az európai 
összekapcsolódási eszközről szóló rendelet, a felülvizsgált energetikai, TEN-T (a 
transzeurópai közlekedési hálózatra vonatkozó) és IKT-iránymutatásokról szóló rendeletek, 
valamint a projektkötvényekkel kapcsolatos kezdeményezés kísérleti szakaszának elindítására 
vonatkozó javaslat. E rendeletjavaslatokat jelenleg vitatják a jogalkotási folyamat keretén 
belül.

Az Európai Tanács által 2010-ben elfogadott Európa 2020 stratégiával összhangban az 
európai összekapcsolódási eszköz célja európai és egységes piaci dimenzióval rendelkező 
elsődleges fontosságú infrastruktúrák támogatása, az uniós támogatásnak a 2020-ig 
megvalósítandó kiemelt hálózatokhoz irányítása, ahol az európai fellépés leginkább 
kívánatos.2

Amint arra a Monti-jelentés rámutatott, de számos európai parlamenti állásfoglalásban is 
szerepel, egy integrált gazdasági térség megfelelő működéséhez és a térségen belüli 
társadalmi és területi kohézió megteremtéséhez nélkülözhetetlen a közlekedési útvonalak 
összekapcsolása. Mégis, miközben a szabályozás tekintetében előrelépés figyelhető meg az 
EU területén és a piacok is integráltabbak lettek, a határokon átnyúló fizikai összekapcsolódás 
továbbra is hiányos. A kapcsolódási pontok tekintetében vannak hiányosságok, elsősorban az 
új tagállamokban, és ez választóvonalat képez az Európai Unió központi és külső területei 
között.

Az európai összekapcsolódási eszköz célja a törzshálózattal kapcsolatos olyan projektek 
finanszírozása, amelyek a legmagasabb európai hozzáadott értékkel rendelkeznek, 
határokon átnyúló hiányzó csatlakozásokra, fontos szűk keresztmetszetekre és multimodális 
csomópontokra irányulnak, továbbá valamennyi tagállam számára hasznosak annak 
érdekében, hogy egyenlő hozzáférést biztosítsanak számukra a belső piachoz, és felgyorsítsák 
az EU számára szükséges infrastruktúrafejlesztést.

                                               
1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának: Az Európa 2020 stratégia költségvetése, Brüsszel, 2011.6.29.
2 A Bizottság nem hivatalos dokumentuma a kohéziós alapból kiutalt, az európai összekapcsolódási eszköz 
szabályai szerint elköltendő 10 milliárd euróval való gazdálkodásról, 2012.4.30., 1. o.
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Érzékeny kérdések a bizottsági javaslatban

Költségvetési vonatkozások – A Kohéziós Alapból elkülönített 10 milliárd EUR

A Bizottság javasolja 50 milliárd EUR elkülönítését az európai összekapcsolódási eszközre a 
2014–2020-as időszakra nézve, amelyből 10 milliárd eurót a Kohéziós Alapból kell 
elkülöníteni közlekedési ágazatbeli projektekre történő elköltésre a Kohéziós Alapból 
támogatható tagállamokban.1

A strukturális alapokra és a Kohéziós Alapra irányadó közös rendelkezésekre vonatkozó 
bizottsági javaslat (közös rendelkezésekről szóló rendelet – CPR) 84. cikke javasolja, hogy az 
európai összekapcsolódási eszköz keretében a Kohéziós Alapból a közlekedési 
infrastruktúrára elkülönített támogatás összege 10 milliárd EUR legyen (2011-es árakon), 
amelyről a Bizottság végrehajtási aktussal határozatot fogad el, amely a teljes időszakra 
vonatkozóan megállapítja az egyes tagállamok tekintetében a Kohéziós Alapból elkülönítendő 
összeget. Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból származó támogatásait ennek megfelelően 
arányosan csökkenteni kell.

A közlekedésre elkülönített 31,7 milliárd EUR összegből tehát a Kohéziós Alapon belül 
elkülönített 10 milliárd eurót az európai összekapcsolódási eszköz szabályai szerint kell 
felhasználni kizárólag olyan tagállamok részére, amelyek jogosultak a Kohéziós Alapból 
nyújtott támogatásra2 intelligens, fenntartható és teljes mértékben összekapcsolódó 
közlekedési hálózatok biztosítása, valamint a kapcsolódási pontok kohéziós tagállamok 
tekintetében fennálló hiányának és e tagállamok infrastruktúra-deficitjének kezelése 
érdekében. Az új rendszer továbbra is biztosítja a Kohéziós Alap által nyújtott kedvezőbb 
pénzügyi támogatási feltételeket – a magasabb, egészen 85%-ig terjedő társfinanszírozási 
arányt3 a támogatható projektek valamennyi típusára vonatkozóan. Azzal, hogy különösen 
határokon átnyúló és vasúti ágazatbeli projektek teljesítését célozza, kiegészíti a kohéziós 
politika közlekedési prioritásait.

Projektek kiválasztása

A közlekedés területén a törzshálózattal kapcsolatos, a javasolt rendelet mellékletének I. 
részében bemutatott projekteket a kohéziós tagállamok tekintetében a Bizottság – a 
projektportfóliójukkal kapcsolatban érintett tagállamokkal egyeztetve és együttműködve, 
továbbá a Regionális Politikai Főigazgatóság képviselőivel folytatott két- vagy háromoldalú 
tárgyalások folyamán – előre meghatározta.

Alapelvek

                                               
1 Az európai összekapcsolódási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslat, 2011.10.19., 5. cikk.
2 Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk (1) bekezdés.
3 Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk (3) bekezdés.
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 A projektek minősége – a javaslat teljessége és egyértelműsége, a tervezett 
tevékenységek leírása, a célkitűzések, a tevékenységek és a tervezett források közötti 
koherencia, a projektirányítási folyamat stabilitása – a projektek kiválasztása 
szempontjából az egyik legfőbb kritérium a jelenlegi TEN-T programban, és a 
program sikerének biztosítása érdekében kulcsfontosságú tényezőnek minősül. Az 
európai összekapcsolódási eszköz keretében megvalósítandó projektek kiválasztásakor 
a minőség azonban csak az egyik, de nem az egyetlen kiválasztási kritérium. A 
Bizottság nem csupán projekteket választ ki, amelyek a minőség tekintetében a 
legkiválóbb minősítést kapják, hanem a Kohéziós Alapból származó nemzeti 
összegeket is a lehető legnagyobb mértékben tiszteletben tartja.1 A nemzeti összegek 
mindazonáltal nem összeegyeztethetők a versenytárgyalás elvével, mivel a verseny 
nem tud működni, ha a projekt biztosan megkapja a finanszírozást. A Bizottság ezért a 
projektek kiválasztásánál – e szabály alkalmazása érdekében – igénybe veszi az eljárás 
különböző szakaszait. Ez a kiválasztás második szakaszában történik, amikor a 
nemzeti összegek tiszteletben tartásának szabályát alkalmazzák. A megfelelő 
egyensúly azonban mindjárt a 2014-ben meghirdetendő első pályázati felhívástól
kezdődően nem teremthető meg, mivel ebben a szakaszban még nem állnak 
rendelkezésre kellő minőségű és előrehaladottságú projektek. A többéves 
munkaprogram keretében a többi pályázati felhívás során az egyensúlytalanságot a 
későbbiekben majd kiigazítják.2

 A „használd vagy elveszíted” szabály – a finanszírozási határozattal összhangban –
nagyobb nyomást helyez a magas minőségű projektek megvalósítására. Ezenfelül 
állandó politikai feszültséget biztosít a kiválasztott, feltehetően nagyobb uniós 
hozzáadott értéket nyújtó projektek eredményei tekintetében, ami az idők folyamán 
több tagállamban – köztük néhány kohéziós országban – gyakran nehézséget okozott.
A Bizottság azon hatásköre, hogy fel nem használt pénzeszközöket új 
versenyfelhívásokkal új projektekhez átcsoportosítson, az ösztönzés fontos eleme, 
illetve ösztönzőként szolgálhat a projektek végrehajtása terén. Ezt az elvet azonban 
nem szabad vaktában alkalmazni a projektekre is. A Bizottság és a TEN végrehajtó 
ügynöksége a projekt megvalósítása során segítséget kínálna ahhoz, hogy a hangsúlyt 
a „használd”-ra helyezzék, az „elveszíted”-et pedig elkerüljék. A „használd vagy 
elveszíted” elv alapján felszabaduló pénzeszközöket mindenesetre – a kohéziós 
országok projektjeinek céljaira – újra beforgatják az európai összekapcsolódási eszköz 
10 milliárd eurós elemébe, olyan tagállamokban megvalósuló projektek 
társfinanszírozására, amelyek jogosultak a Kohéziós Alapból nyújtott támogatásra.3

Megosztott kontra központosított igazgatás

A kohéziós politika végrehajtása az Unió és a tagállamok és régiók közötti megosztott 
igazgatás elve alapján történik, az európai összekapcsolódási eszközre pedig – a Kohéziós 
Alapból elkülönített 10 milliárd eurót is beleértve – a központosított igazgatás elve 
vonatkozik.

                                               
1 Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk (2) bekezdés.
2 Lásd a 2. lábjegyzetet, 4. és 8. o.
3 Lásd a 2. lábjegyzetet, 4. és 9. o.
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A központosított igazgatás azt jelenti, hogy a projekt kiválasztását és a pénzügyi és 
ellenőrzési ciklus teljesítését közvetlenül a Bizottság szervezeti egységei vagy szolgálatai –
köztük a végrehajtó ügynökségek – végzik. A projektek azonosítását a Bizottság az éves és 
többéves munkaprogramok elkészítésén keresztül végzi (amelyeket a Bizottság a 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében megadott tagállami jóváhagyást követően szándékozik 
elfogadni). A munkaprogramok meghatároznák a szóban forgó pályázati felhívások 
költségvetését, prioritásait, a kiválasztási és odaítélési kritériumokat. A Bizottság azonban, 
bár szorosan nyomon követi a projektek megvalósítását és eredményét, nem avatkozik bele a 
tagállamok általi helyszíni megvalósításba: a helyi alternatívák és a regionális és nemzeti 
hálózatokkal való összekapcsolódásuk értékelése továbbra is a nemzeti és a regionális 
hatóságok hatáskörébe tartozik.

A központosított igazgatás és a központosított pályázati felhívások azonban a „beérkezési 
sorrend” elvétől is különböznek. Az európai összekapcsolódási eszközre vonatkozó javaslat 
értelmében ez az elv csak a finanszírozási eszközökre vonatkozna, a támogatásokra nem.1  

A projektek előrehaladottságának kérdése

Azon aggodalmak kezelése érdekében, amelyek a projektek megfelelő minőségére és 
előrehaladottságára, azaz a 2014-es többéves munkaprogramhoz a Kohéziós Alapból 
elkülönített 10 milliárd euróhoz való felkészültségére vonatkozó követelménnyel 
kapcsolatosak, a Bizottság több többéves munkaprogramot és kapcsolódó pályázati 
felhívásokat tervez, hogy időt hagyjon a tagállamoknak a legnehezebb projektek 
előkészítésére. Figyelemmel továbbá az európai összekapcsolódási eszköz alapján 
előirányzott projektek összetettségére, a Bizottság – adott esetben az adminisztratív kapacitás 
erősítése céljából – fel kívánja használni a JASPERS szaktudását a további fejlesztési 
segítségnyújtáshoz. A 2012-es és 2013-as évet a projekt előkészítésére szánnák. Ezenkívül az 
európai összekapcsolódási eszközről szóló rendelet rendelkezik a programot támogató 
fellépések finanszírozásáról.2

Az európai összekapcsolódási eszköz I. mellékletében előirányzott projekttervezés 
összehangolt támogatása a TEN-T forrásokon keresztül (tanulmányok és előzetes fellépések 
támogatása a 2007–2013-as éves pályázati felhívásokban, 2014–2020-ban befejeződő 
projektek indítása), valamint a kohéziós politika általi technikai segítségnyújtáson keresztül 
már folyik, ahol a TEN-T politika (és ennélfogva az európai összekapcsolódási eszközről 
szóló rendelet I. melléklete) a kiemelt uniós közlekedési projektek azonosítására szolgáló 
referenciakeret.

A pénzügyi eszközök felhasználása3

Az uniós költségvetési források hatásának fokozása érdekében a Bizottság az innovatív 
finanszírozási eszközök szisztematikusabb használatát javasolja, ami kiegészíti a támogatás 
formájában nyújtott finanszírozást, és előmozdítja a beruházásokat. A pénzügyi eszközök 
költségvetése az európai összekapcsolódási eszközre vonatkozó javaslat szerint az 

                                               
1 Lásd a 2. lábjegyzetet, 5. és 6. o.
2 Lásd a 2. lábjegyzetet, 6. oldal.
3 Lásd a 3. lábjegyzetet, 14. és 15. cikk.
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összekapcsolódási eszköz 21,7 milliárd eurós összetevőjéből származna, amely a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatásra jogosult tagállamok számára is elérhető lenne.1

A javaslatok különösen az alábbi pénzügyi eszközök igénybevételéről rendelkeznek – anélkül 
azonban, hogy más eszközök igénybevételét kizárnák:

- Tőkeeszközök – A tőkeeszközök kockázati tőke biztosítását jelentik, amelyet rendszerint 
a projektben részt vevő érdekelt felek nyújtanak, azaz olyan felek, akiknek érdeke a 
projekt megvalósítása. Egy építési vállalkozás például tőkeeszközökkel járulhat hozzá 
egy PPP (köz- és magánszféra közötti partnerség) finanszírozási struktúrájához, 
amelyen dolgozik. Tőkeeszközöket harmadik felek is nyújthatnak. Infrastrukturális 
alapok és – egyre növekvő mértékben – nyugdíjalapok is tőkeeszközökkel járulhatnak 
hozzá számos közlekedési projekthez Európa-szerte (és Európán túl). A tőkeeszközök 
maradványkövetelést vagy a leginkább alárendelt befektetői osztály érdekeltségét 
testesítik meg egy projektben. Ha a projekt bajba kerül, először a tőkeeszközöket 
használják fel a problémák megoldására, így nyújtanak védőernyőt a tőkestruktúrában 
magasabb szinten elhelyezkedő finanszírozást nyújtók számára. Szokásos körülmények 
között a tőkeeszközök tulajdonosai csak akkor kapnak kifizetéseket (osztalékot), ha a 
projektek a várakozásoknak megfelelően vagy azok felett teljesítenek. A hitelezők 
viszont a projekt teljesítményétől függetlenül jogosultak a visszafizetésre.

- Hitelgaranciák – A hitelgarancia jogilag kötelező érvényű megállapodás, amelynek 
értelmében egy harmadik fél garanciavállaló (általában egy kiváló hitelminősítéssel 
rendelkező bank) díj ellenében kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 
hitelfelvevő nem fizet vissza egy hitelt, annak valamely részét vagy teljes összegét 
megfizeti. A hitelgarancia nyújtása egyes bankokat arra ösztönözhet, hogy olyan 
projekteket is finanszírozzanak, amelyeket egyébként az észlelt hitelkockázatok miatt 
nem finanszíroznának.

Az előadó megjegyzései és javaslatai

Az előadó mindenekelőtt üdvözli az európai összekapcsolódási eszköz létrehozására 
vonatkozó bizottsági javaslatot, mivel úgy véli, hogy a javaslat a ténylegesen intelligens, 
fenntartható és összekapcsolódó közlekedési, energetikai és digitális rendszerek 
biztosításához szükséges eszköz.

A Kohéziós Alapból származó és az európai összekapcsolódási eszközön belül kizárólag a 
kohéziós tagállamok számára, közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektekre 
elkülönített 10 milliárd EUR tekintetében az előadónak tudomása van a meglévő tartalékról, 
sőt arról is, hogy a legtöbb kohéziós tagállam tiltakozik ez ellen. Az előadó mindazonáltal úgy 
véli, hogy az Európai Parlament mint társjogalkotó feladata, hogy dolgozzon a bizottsági 
javaslaton és tegye meg a szükséges pontosításokat a szövegben, hogy ezzel biztosítsa 
valamennyi tagállam arra irányuló támogatását, hogy létrejöhessen egy európai hozzáadott 
értéket képviselő, jó javaslat.

A bizottsági javaslatban előforduló, az e munkadokumentum első részében már ismertetett 

                                               
1 Lásd a 2. lábjegyzetet, 7. oldal.
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pontatlanságok pontosításán kívül az előadó a következő kiegészítő javaslatokat teszi:

A Kohéziós Alapból elkülönített 10 milliárd EUR összeget nem szabad beleszámítani a 2,5%-
os GDP maximálási módszer szerinti összegbe

A felső határ megállapításakor elvi szinten nincs értelme egy olyan központi igazgatás alá eső 
eszköz, mint az európai összekapcsolódási eszköz határértékbe történő beszámításának. A 
legtöbb finanszírozandó projekt határokon átnyúló projekt, amelynek esetében a felső határ a 
projekt két oldalának egyenlőtlen kezeléséhez vezethetne. Ezenfelül egyenlőtlen bánásmódot
vezet be a kohéziós tagállamok tekintetében a 21,7 milliárd EUR és a 10 milliárd EUR között, 
mivel a versenyen alapuló projektmegvalósítás folyamán lehetetlen a szóban forgó felső 
határértékek – köztük a teljesen rögzített országkeretek – betartása.

Az infrastruktúra-finanszírozás erősítése a határokon átnyúló régiókban

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 őket.

Az előadó ezért javasolja, hogy az első konkrét ágazati célkitűzésben1 kifejezetten rögzítsék, 
hogy a szűk keresztmetszeteket és a kapcsolódási pontok hiányosságait a közlekedési 
infrastruktúrán belül és a határátkelőhelyeken található kapcsolódási pontoknál egyaránt meg 
kell szüntetni, és a kvótákat és a magasabb társfinanszírozási arányt ennek megfelelően kell 
felhasználni.
A tagállamok ennek alapján kötelesek az európai összekapcsolódási eszköz alapján kapott 
pénzeszközök 30%-át a határokon átnyúló régiókban megvalósuló projektekre fordítani, az 
európai összekapcsolódási eszközre vonatkozó bizottsági javaslat 10. cikke (2) bekezdése b) 
pontjának i. francia bekezdésében meghatározott társfinanszírozási arányok mellett. Ezenfelül 
a 10. cikk (5) bekezdésében szereplő rendelkezést (a társfinanszírozás legfeljebb 10 
százalékponttal való növelése) határokon átnyúló szinergiákat biztosító fellépésekre is 
alkalmazni kell.

A határokon átnyúló infrastrukturális projektek tekintetében a szinergiákat az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által finanszírozott területi együttműködési programokkal 
is fejleszteni kell. Az előadó úgy véli továbbá, hogy a szóban forgó határokon átnyúló 
infrastrukturális projekteknek az ERFA-ból is kifejezetten támogathatónak kellene lenniük.

Utoljára, de nem utolsósorban hangsúlyozni kell, hogy a zavartalan, átjárható és intermodális 
közlekedés infrastrukturális, technikai és adminisztratív akadályainak azonosítása és ezen 
akadályok kezelése érdekében szükség van a nemzeti határokon túlmutató nagy távolságú 

                                               
1 Lásd a 3. lábjegyzetet, 4. cikk a) pont i. francia bekezdés.
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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, ami rontja az EU területi kohézióját.

Hatékonyabb összekapcsolódási eszköz

Az infrastrukturális befektetésektől leginkább a pénzügyi nehézségekkel küzdő országok 
függnek, mivel e befektetések ösztönzik a növekedést és munkahelyet teremtenek. A közös 
rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat 22. cikke és 110. cikkének (3) bekezdése hatálya alá 
tartozó tagállamoknak ezért – a szintén az európai összekapcsolódási eszköz alapján őket 
megillető legfeljebb 10%-kal magasabb társfinanszírozási arányon1 felül – a saját 
országkeretükön belül infrastrukturális projektekre vonatkozó javított vagy visszakapott 
pénzforgalomból származó forrásokat is igénybe kellene venniük. A vonatkozó összegeket a 
Bizottságnak központosítottan, a versenyképességre és a növekedésre vonatkozó program 
keretében kellene kezelnie. Mindennek ösztönöznie kellene a nemzeti és a transznacionális 
infrastrukturális projektekbe történő beruházásokat, és ezáltal hozzájárul az európai 
hozzáadott értékhez.

                                               
1 Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk (3) bekezdés.


