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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 megejteni:

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, amelyek esetében a felső határ a 
projekt két oldalának egyenlőtlen kezeléséhez vezethet. 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:
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Módosítás 1

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.

Or. en

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „átfogó hálózat”: a(z) 
XXXX/2012/EU rendelet (TENT-T 
iránymutatás) II. fejezetében előírt, 
Európára kiterjedő, a belső piachoz való 
hozzáférést és az Unión belüli valamennyi 
régió, köztük a távoli és a legkülső régiók 
összekapcsolhatóságát biztosító, ilyen 
módon a közöttük fennálló gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziót megerősítő 
közlekedési hálózat.

Or. en

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

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 
piachoz.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 a 
közlekedési infrastruktúrán belül és a 
határátkelőhelyeken található 
kapcsolódási pontoknál egyaránt, 
amelynek megvalósulását az EÖE 
támogatása segítségével létrejött új és 
továbbfejlesztett határokon átnyúló 
összeköttetések, és a közlekedési 
útvonalakon megszüntetett szűk 
keresztmetszetek száma alapján, továbbá 
az e rendelet 10. cikkében említett kvóták 
és magasabb társfinanszírozási arány 
felhasználásával kell mérni;

Or. en

Indokolás

A határ menti régiók szenvednek perifériális elhelyezkedésük miatt, és ennélfogva különös 
mértékben függenek az EU közlekedési hálózatához való csatlakozásoktól. A magasabb 
társfinanszírozási arányoknak és kvótáknak arra kell ösztönözniük a tagállamokat, hogy 
fektessenek be a határokon átnyúló régiókban megvalósuló, a belső piachoz való hozzáférést 
biztosító és az uniós régiók közötti nagyobb kohézió kialakulásához hozzájáruló 
infrastrukturális projektekbe. 
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Kohéziós Alapból elhatárolt 10 milliárd euró kizárólag a kohéziós országok 
infrastrukturális projektjeire van elkülönítve.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az európai összekapcsolódási eszköz 
pénzügyi keretösszege kiterjedhet a 
program irányításához és célkitűzései 
megvalósításához szükséges előkészítési, 
nyomon követési, ellenőrzési, auditálási,
értékelési tevékenységekkel és 
adminisztratív költségekkel, 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 
segítségnyújtással kapcsolatos költségre, 
amely a Bizottságra hárul a program 
irányítása során.

Or. en
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Indokolás

A programok nemzeti és regionális szinten való sikeres végrehajtása érdekében az 
adminisztratív kapacitások fejlesztéséhez nagyobb támogatást kell nyújtani. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

Or. en

Indokolás

Kerülni kell a rugalmasságot és a költségvetésnek az EÖE ágazatai közötti újraelosztását. A 
közlekedési infrastruktúrára elkülönített forrásokat – különösen a kohéziós alapokból 
elkülönített 10 milliárd eurót – kizárólag a közlekedési infrastruktúra támogatására szabad 
felhasználni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
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amennyiben ezek az intézkedések 
hozzájárulnak a törzshálózat 
fejlesztéséhez is;

Or. en

Indokolás

Összehangolás a 2. cikk – (10a) bekezdésében (új) előterjesztett módosítással.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy energiahatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású módozat, a 
járműflotta környezeti teljesítményének folyamatos javítása szempontjából a közlekedés 
környezetbarátabbá tétele jelenti az egyik feladatot annak érdekében, hogy teljes mértékben 
hozzá tudjon járulni az intelligens közlekedéshez, és hogy segítséget nyújtson az új normákra 
való áttéréshez.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

A projektek előkészítésének és megvalósításának támogatása érdekében, különösen azon 
tagállamok esetében, melyekben hiányzik a megfelelő felkészültség és adminisztratív 
kapacitás.

Módosítás 11

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.

Or. en

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.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások esetében:

b) kivitelezési munkálatokra vonatkozó 
támogatások esetében:

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

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

40 %-ra kell növelni a határokon átnyúló 
szakaszokat érintő fellépések esetében; az 
EÖE keretében juttatott támogatás 30%-át 
a határátkelőhelyekkel kapcsolatos 
programokra kell elkülöníteni. A 
tagállamok kizárólag a határokon átnyúló 
dimenziójú projektek felhívásainak 
benyújtását követően kapnak más 
projektekhez támogatást;

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 való csökkentését 
célzó fellépésekre, kikötők és multimodális 
platformok fejlesztésére, valamint az új 
technológiai megoldásokat és a 
valamennyi szállítási módra irányuló 
innovációt támogató intézkedésekre: az 
uniós pénzügyi támogatás összege nem 
haladja meg az elszámolható költség 20 %-
át;

Or. en

Indokolás

Gyakran a határ menti régiók határokon átnyúló projektjeit fejezik be legutoljára, és számos 
esetben egyáltalán be sem fejezik azokat. A támogatás 30%-ának elkülönítése új lendületet 
adna a tagállamoknak és a régióknak ahhoz, hogy ezekre a legnehezebb projektekre tudjanak 
összpontosítani, és megkönnyítené a projektek befejezését is.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Ugyanaz, mint a 12. módosítás esetében.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Kohéziós Alapból elkülönített 
10 000 000 000 EUR összeget nem szabad 
beleszámítani a kohéziós országokra 
vonatkozó 2,5%-os GDP maximálási 
módszer szerinti összegbe.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ha a projektek az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések és kritériumok 
szerint kiforrottságuk, minőségük és uniós 
hozzáadott értékük tekintetében 
kielégítőek, a Bizottság kiválasztja a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
juttatásoknak a lehető leginkább 
megfelelő projekteket.
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Or. en

Indokolás

Mivel a 10 milliárd EUR összeg a (megosztott irányítású) Kohéziós Alapból kerül az európai 
összekapcsolási eszközbe (amely központosított irányítású eszköz), de kifejezetten a kohéziós 
tagállamoknak szól, fontos, hogy pontosítsuk a projekt ebben az esetben alkalmazandó 
kiválasztási eljárását, és azt, hogy a folyamat során miként lehet a lehető legnagyobb 
mértékben tiszteletben tartani a nemzeti összegeket.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
Kohéziós Alapra jogosult tagállamokban 
a lehető legnagyobb mértékű legyen az 
elkülönített összegek felvétele, különös 
figyelmet kell fordítani az e rendelet 
szerinti programtámogató fellépésekre, 
amelyek célja az intézményi kapacitásnak 
és az EÖE célkitűzéseinek végrehajtására 
irányuló projektek kidolgozásával és 
megvalósításával kapcsolatos 
közigazgatási és közszolgáltatási 
tevékenységek hatékonyságának javítása.

Or. en

Indokolás

Mivel a 10 milliárd EUR összeg a (megosztott irányítású) Kohéziós Alapból kerül az európai 
összekapcsolási eszközbe (amely központosított irányítású eszköz), de kifejezetten a kohéziós 
tagállamoknak szól, fontos, hogy pontosítsuk a projekt ebben az esetben alkalmazandó 
kiválasztási eljárását, és azt, hogy a folyamat során miként lehet a lehető legnagyobb 
mértékben tiszteletben tartani a nemzeti összegeket.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A Kohéziós Alapra jogosult olyan 
tagállamok támogatása érdekében, 
amelyek esetleg nehézségekbe ütköznek a 
kiforrottságuk, minőségük és uniós 
hozzáadott értékük tekintetében megfelelő 
projektek kialakítása során, az e rendelet 
11. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban további pályázati 
felhívásokra kerül majd sor.

Or. en

Indokolás

Mivel a 10 milliárd EUR összeg a (megosztott irányítású) Kohéziós Alapból kerül az európai 
összekapcsolási eszközbe (amely központosított irányítású eszköz), de kifejezetten a kohéziós 
tagállamoknak szól, fontos, hogy pontosítsuk a projekt ebben az esetben alkalmazandó 
kiválasztási eljárását, és azt, hogy a folyamat során miként lehet a lehető legnagyobb 
mértékben tiszteletben tartani a nemzeti összegeket.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. 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%-kal magasabb 
társfinanszírozási arányon felül1, – saját 
kérésükre igénybe vehetik a következőket:
i. az EÖE keretén belüli infrastrukturális 
projektekre vonatkozó visszakapott 
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pénzforgalomból származó források;
ii. a saját országkeretükön belüli 
infrastrukturális projektekre vonatkozó 
javított vagy visszakapott pénzforgalomból 
származó források;
iii. 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.
_________________
Lásd a 3. lábjegyzetet, 11. cikk (3) 
bekezdés.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 20

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.

Or. en

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 21

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.
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_________________
* HL: kérjük, illessze be a rendelet 
hatálybalépésének dátumát.

Or. en

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 22

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 
emelni. Ezen időszak az Európai Parlament 
vagy a Tanács kérésére két hónappal
meghosszabbítható.

(5) A 20. cikkben foglaltaknak 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 
ha a nevezett jogi aktusról szóló értesítéstől 
számított 3 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 
emelni. Ezen időszak az Európai Parlament 
vagy a Tanács kérésére 3 hónappal
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 23

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 

(1) Legkésőbb 2016 közepéig, a Bizottság 
értékelő jelentést készít valamennyi 
intézkedés célkitűzéseinek 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – I rész – 2 táblázat – 4 sor – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nyugat-németországi csatornák, 
Mittellandkanal, Hannover – Magdeburg -
Berlin

Westdeutsche Kanäle – Enschede –
Dortmund Ems Kanal – Mittellandkanal –
Hannover – Magdeburg – Berlin

Or. en

Indokolás

E hiányzó összeköttetés eltávolítása multimodális, környezetbarát kelet–nyugati tengelyt hoz 
létre Amszterdam és Berlin között, amely többféle közlekedési módot kapcsol össze, és a 
forgalomnak az autópályákról és a vasútvonalakról való elterelése révén környezetbarát is. 
Teherhajóval Rotterdam és Berlin viszonylatában 30 órás megtakarítás érhető el.


