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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a 2013 utáni fenntartható Európai 
Unióval kapcsolatos politikai kihívásokkal és költségvetési forrásokkal foglalkozó 
különbizottságot mint felelős bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 
bele a következő javaslatokat:

Bevezetés

1. emlékeztet arra, hogy a közlekedés támasztja alá Európa gazdasági és társadalmi 
tevékenységét, hogy a közlekedési ágazat az Európai Unió GDP-jének 4,6%-át teszi ki, és 
9,2 millió főt foglalkoztat, valamint hogy – amellett, hogy lehetővé teszi az egyének és a 
közösségek közötti kommunikációt, és biztosítja azt a hálózatot, amely lehetővé teszi az 
Európán belüli kereskedelem növekedését és aztán az egységes piac beteljesítését – az 
ágazat a társadalmi, gazdasági és területi kohézióhoz, a foglalkoztatás és a kereskedelem 
fellendítéséhez, illetve az idegenforgalmi ágazat erősítéséhez történő potenciális 
hozzájárulása miatt is jelentős, amellett, hogy egy hatékony és megbízható közlekedési 
rendszer hozzájárulhat a balesetek, a szén-dioxid-kibocsátások, az olajfüggőség, a 
szennyezés és a torlódások csökkentéséhez;

2. tudomásul veszi a közlekedési ágazat uniós iparpolitikában játszott fontosságát, mind 
annak bruttó haza termékhez, mind a munkahelyekhez való hozzájárulása tekintetében; 
úgy véli továbbá, hogy az Európai Unió vezető szerepet tölt be a közlekedéstechnológia 
iparágában (repüléstechnika, nagysebességű vonatközlekedés, intelligens 
közlekedésirányítási rendszerek, fejlett ellenőrző, biztonsági és interoperabilitási 
rendszerek, ERMTS, SESAR, biztonságos és fenntartható infrastruktúra tervezés stb.), és 
hogy az EU-nak ezért olyan pénzügyi keretet kell elfogadnia, amely lehetővé teszi 
számára, hogy ezen iparágban fenntartsa és megerősítse vezető szerepét. úgy véli, hogy a 
következő pénzügyi időszaknak meg kell adnia a lehetőséget az uniós közlekedési ágazat 
számára, hogy megerősítse vezető szerepét a környezetbarát, biztonságos és intelligens 
technológiák terén, amelyek még inkább hozzájárulnak a gazdasági fejlődéshez, valamint 
a nagyobb gazdasági és társadalmi kohézióhoz;

3. egyértelműnek tartja, hogy a 2013 utáni időszakra vonatkozó politikai kihívások és 
költségvetési források szempontjából az EU szinte minden elfogadott célkitűzése –
függetlenül attól, hogy az Európa 2020 stratégiában vagy más keretekben jelent meg – a 
hatékony, fenntartható és környezeti szempontból elfogadható, illetve hozzáférhető 
közlekedési ágazattól függ;

4. megjegyzi, hogy az EU 2020 stratégia célja, hogy intelligens, fenntartható és befogadó 
növekedést valósítson meg a tudás és az innováció, a környezetbarát és ezzel együtt 
versenyképes gazdaság megvalósítására alkalmas energiahatékonyság, valamint a területi 
és társadalmi kohézió mint a közlekedési és idegenforgalmi ágazatok támogatásával 
közvetlenül összekapcsolt, átfogó iránymutatások révén;

5. kitart amellett, hogy – különösen a pénzügyi hatékonyság szempontjából nézve –
rendkívül fontos a közlekedéspolitikai tételekre szánt uniós költségvetési kiadásokból 
származó valódi hozzáadott érték biztosítása; megjegyzi, hogy miközben el kell kerülni az 
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olyan beruházások és kiadások megkettőzését vagy átirányítását, amelyeket jobb nemzeti 
és regionális szinten elvégezni, alapvető fontosságú, hogy nem szabad elmulasztani a 
fenntartható növekedés elősegítésére szolgáló lehetőségeket, amit az uniós közlekedési 
kiadások hozzáadott értéke nemzeti, regionális és határokon átnyúló szinten önmagában is 
képes biztosítani;

6. hangsúlyozza az ügynökségeknek a közlekedési rendszerek integrációjában játszott 
különleges szerepét a biztonság, az interoperabilitás és a működőképesség terén; 
aggodalommal tölti el a feladataik és a hozzájuk rendelt költségvetési erőforrások közötti 
növekvő szakadék;

7. támogatja a Bizottság álláspontját, miszerint a határokon átnyúló infrastruktúra azon 
területek egyik legjobb példája, ahol az EU pótolhatja a hiányosságokat és értékesebb 
eredményeket érhet el; úgy véli, hogy a célzott pénzügyi támogatás az EU szintjén 
hozzásegíthet más fontos projektek elindításához, amelyek hosszú távon gyakran komoly 
kereskedelmi potenciállal bírnak; megjegyzi, hogy az országok jelenleg nagyszabású, 
nagyra törő infrastrukturális beruházási törekvéseket indítanak, továbbá hogy a 
versenyképesség fenntartása azt jelenti, hogy Európának különösen fontos stratégiai 
érdeke fűződik a hatékony infrastruktúrához annak érdekében, hogy lefektesse a hosszú 
távú gazdasági növekedés alapjait, és hogy az eredmény egy olyan európai közlekedési 
maghálózat lehessen, amely energiahatékonyabb közlekedési ágazatot biztosít, és amely 
az áru- és személyforgalmat a fenntarthatóbb és hozzáférhetőbb közlekedési módokra 
helyezi át; megállapítja, hogy az ilyen támogatásnak a fő prioritásokra kell irányulnia, 
azaz a stratégiai transzeurópai tengelyek szűk keresztmetszeteinek megszüntetésére, 
kibővítésük ösztönzésére, valamint a határokon átnyúló és az intermodális összeköttetések 
kiépítésére;

8. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolják meg – Európa integrált folyami 
és csatornarendszerén folytatott hajóközlekedés előnyeire, valamint arra figyelemmel, 
hogy az EU-nak több, mint 37 000 vízi útja van, amelyek városok és ipari régiók százait 
kötik össze, és hogy a 27 tagállamból 20 rendelkezik belvízi útvonalakkal – egyrészt a 
belvízi útvonalakra irányuló, másrészt az uniós és tagállami költségvetésekből e célból 
történő megfelelő támogatás nyújtását célzó integrált uniós politika kifejlesztését;

9. hangsúlyozza annak szükségességét, hogy – tekintettel az új munkahelyek létrehozására 
irányuló, ökohatékony közlekedés potenciáljára – uniós politikák és pénzügyi eszközök 
révén támogatni kell az elektromos járművekhez szükséges infrastruktúra fejlesztését, 
valamint azok Európa-szerte történő, intelligens energiahálózatba való betagozódását, 
amelyek szintén képesek lennének a helyileg a megújuló energiaforrásokból nyert energia 
felhasználására;

Transzeurópai hálózatok

10. külön felhívja a figyelmet a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) hozzáadott 
értékére, amelynek kiemelt projektjei mind transznacionális jellegűek, és amelynek 
hozzáadott értéke különösen nyilvánvaló a hatékony, többmódú és átfogó uniós 
közlekedési hálózat kapcsán, valamint a hozzáférés hiányára vonatkozó kérdés kezelése és 
az EU különböző részei, ideértve a kikötők és a hátország közötti alacsony fokú 
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kölcsönhatás vonatkozásában, a projektek határokon átnyúló szakaszain, valamint az 
uniós beruházások által a stratégiai projektek magán- és állami finanszírozásának 
ösztönzésére gyakorolt áttételi hatásokban;

11. emlékeztet arra, hogy a TEN-T projektek 1996–2020 közötti időszakra vonatkozó 
finanszírozási követelményei a becslések szerint elérik a 900 milliárd eurót, amelyből 
500 milliárd eurót kell még finanszírozni, 395 milliárd eurót pedig a 30 jelenlegi kiemelt 
TEN-T projektre kell fordítani, amelyből még 270 milliárd euró vár finanszírozásra;

12. ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy – a Galileo kivételével – a TEN-T kiemelt 
projektjeire fordított, összesen 47,4 milliárd euró összegű (30,8%) kiadás a jelenlegi 
pénzügyi terv időszakában ugyanezen projektekre vonatkozóan további 106,6 milliárd 
euró összegű, más forrásokból származó beruházásokat eredményez, valamint hogy az 
ennek megfelelő számadatok a TEN-T hálózat egészére nézve 105 milliárd euró (27%) és 
285 milliárd euró (73%) összeget tesznek ki;

13. emlékeztet arra, hogy a TEN-T fő támogatójának a tagállamok, a régiók és az Unió 
minősül, ez utóbbi a TEN-T költségvetésén, valamint a kohéziós és strukturális alapokon 
keresztül, továbbá hogy a jelenlegi költségvetési időszakban (2007–2013) az említett 
időkeretre tervezett munkák befejezéséhez szükséges beruházások 15%-át finanszírozzák, 
és hogy – mivel a nagyléptékű infrastrukturális projektek végrehajtási költségei várhatóan 
emelkednek majd – a 2014 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben (MFF) 
a közlekedési beruházásokra rendelkezésre álló teljes keret alapvető fontosságú lesz a 
TEN-T végrehajtása szempontjából;

14. külön megjegyzi, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre összpontosító 
Európa 2020 stratégiában TEN-T-re vonatkozó rendelkezések is szerepelnek:
– … „az uniós pénzügyi eszközök (többek között a transzeurópai hálózatok) mobilizálása 
egy következetes finanszírozási stratégia keretében, amely összevonja az uniós, az állami 
és a magánfinanszírozást”,

– … „az európai hozzáadott értéket jelentő stratégiai projektek végrehajtásának 
felgyorsítása a kritikus szűk keresztmetszetek elsősorban a határokon átnyúló szakaszok 
és az intermodális közlekedési csomópontok (városok, kikötők, logisztikai platformok) 
kezelése érdekében”;

15. ezért felszólít a TEN-T számára összességében rendelkezésre álló források növelésére és 
közöttük nagyobb koordinációra és a közlekedési projektekre irányuló kohéziós 
finanszírozásra (jelenleg a kohéziós források 23,7%-a), valamint a kohéziós alapból 
származó ezen összeg kijelölését tegyék függővé az európai közlekedési politika általános 
elveinek betartásától, illetve felszólít arra, hogy a TEN-T finanszírozását tegyék függővé a 
TEN-T maghálózatra és az átfogó hálózatokra irányuló nemzeti finanszírozás 
koncentrálásától, illetve arra szisztematikusan alkalmazzák a 2008/96/EK irányelv 
eszközeit;

16. felszólít a TEN-T egyéb finanszírozási eszközeinek fejlesztésére, különösen a 
közlekedési tevékenységekből származó saját források elosztása révén (előirányzás), az 
EBB külön eszközeinek használatára és a PPP-mechanizmusok javítására az ilyen 



PE452.825v02-00 6/9 AD\853928HU.doc

HU

mechanizmusok folytatásának javításával együtt;

17. úgy véli, hogy a külső költségek internalizálásából eredő bevételeket különösen a 
mobilitásra kell előirányozni, és ezáltal meg kell könnyíteni a PPP-ket, többek között a 
közlekedési projektekben;

18. hangsúlyozza, hogy a közlekedési projektekre vonatkozó kohéziós finanszírozást 
továbbra is az új pénzügyi terven belül kell folytatni a tagállamok egyértelmű 
kötelezettségvállalásaival együtt ezen közlekedési projektek társfinanszírozása és 
végrehajtása érdekében, és hogy a kohéziós politika továbbra is kulcsfontosságú a 
konvergenciakritériumok betartására törekvő országok számára, és hogy a közlekedési 
projektek végrehajtásának sikere ezen országokban nagyban függ a kohéziós alap 
rendelkezésre állásától;

19. megjegyzi, hogy a TEN-T 2007–2013 közötti időszakra szóló költségvetésének mindössze 
fél százaléka marad elosztatlan, ugyanakkor kitart amellett, hogy az EU finanszírozás 
iránti kötelezettségvállalása nem szólhat határozatlan időre azon projektek esetében, 
amelyek nem mutatnak előrehaladást, mivel a nemzeti költségvetésből származó, 
szükséges társfinanszírozást 2015 előtt nem teszik elérhetővé;

Marco Polo

20. emlékeztet arra, hogy a Marco Polo program célja, hogy az áruszállítás más közlekedési 
módokra történő átirányítása révén az európai utakat felszabadítsa az évi 20 milliárd 
tonnakilométernek megfelelő áruforgalomtól, ami évente több mint 700 000, Párizs és 
Berlin között közlekedő kamionnak felel meg; rámutat a program fontosságára az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás szempontjából, amelyhez 
számottevő, megfelelően összehangolt finanszírozásra lesz szükség; továbbá emlékeztet 
arra, hogy egy 2007–2013 közötti időszakra szóló, 450 millió EUR összegű 
programköltségvetésben minden elköltött euró mintegy 10 eurónak megfelelő társadalmi 
és környezeti előnyökkel jár, valamint hogy a Marco Polo programnak tagállami szinten 
nincs közvetlen megfelelője;

21. azt ajánlja, hogy a Marco Polo programban eszközként aknázzák ki a hitelbiztosítékok 
bevezetésének lehetőségét;

22. rámutat arra, hogy a Parlament által 2009-ben elfogadott Marco Polo II. rendelet 
szándéka, hogy a kis- és középvállalkozások számára megkönnyítse a programra szánt 
támogatáshoz való hozzáférést, valamint arra, hogy a finanszírozási kritériumokat a piaci 
feltételekhez igazították;

Galileo

23. kitart amellett, hogy a Galileo stratégiai szempontból jelentős projekt az Európai Unió 
számára, különösen mivel más országok, köztük Kína, India és Oroszország is 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy a nemzeti katonai költségvetésből hasonló 
rendszerekre irányuló beruházásokat eszközölnek, valamint hogy nem kívánatos az a 
forgatókönyv, amikor az európai vállalkozások részesülhetnek a saját műholdas 
navigációs rendszerrel rendelkező Európa által kínált sokrétű gazdasági, 
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környezetvédelmi, innovációs, kutatási és foglalkoztatási lehetőségekkel járó előnyökből; 
úgy véli továbbá, hogy egy szolgáltatás csökkentése esetén a vállalkozások, bankok, 
közlekedés, légi közlekedés, kommunikáció stb. terén okozott zavar – csakhogy néhányat 
említsünk – nagyon költséges lenne (pl. a vállalkozások bevételeit, a közúti biztonságot 
stb. tekintve); emlékeztet arra, hogy ezt a költségvetési hatóság is elismerte, amikor 
megemelte a jelenlegi pénzügyi terv 1a. fejezetének felső korlátját annak érdekében, hogy 
elősegítse a Galileo programra irányuló folytonos beruházást;

24. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fontolja meg a GNSS-alkalmazás 
kutatási finanszírozásának radikális emelését annak érdekében, hogy az európai iparnak, 
a kkv-knek és valamennyi érdekelt félnek megadják a lehetőséget, hogy növeljék a GNSS 
globális piacán a felvételi szintjeiket, valamint hogy biztosítsák az EU függetlenségét egy 
olyan ágazatban, amelyen az egész EU GDP-jének több, mint 6%-a alapul;

25.megjegyzi, hogy a Galileo mindenekelőtt az intelligens közlekedési rendszerek és a 
globális navigációs műholdrendszer fejlesztésének és gyakorlati alkalmazásának fog 
kedvezni;

26. kitart amellett, hogy tekintettel a Galileóhoz vagy az egységes európai éghez annak 
technológiai részével, a SESAR-ral hasonló projektekkel járó hosszú átfutási időre és az 
ezen projektekre irányuló eddigi tőkebefektetések szintjére, a pénzügyi tervezési 
időszakok során megvalósuló pénzügyi tervezésben kulcsfontosságú az elegendő és 
következetes pénzügyi kötelezettségvállalás megteremtése, a projektek sikeres 
végrehajtásának és járulékos előnyeinek biztosítása érdekében, és különösen a SESAR 
telepítésének garantálása érdekében, ami az egységes európai ég projekt teljes
befejezésének feltételét képezi;

27. megjegyzi, hogy az egységes európai ég projekt felgyorsított végrehajtása és még 
pontosabban annak technológiai része, a SESAR telepítése 2014-ben kezdődik meg 
előreláthatólag, és azt olyan kulcsfontosságú prioritásként határozták meg, amely 
Európában hatékony és fenntartható légiközlekedési rendszer megvalósítását teszi 
lehetővé, és hogy a SESAR projekt lehetővé fogja tenni, hogy a légiközlekedés-irányítási 
költségeket 50%-kal csökkentsék, a biztonsági fokozatot 10%-kal az egyes járatok 
környezetre gyakorolt hatását pedig 10%-kal csökkentsék;

ERTMS

28. tudomásul veszi az ERTMS-projektnek a vasúti interoperabilitásában és a modális váltás 
megvalósításában betöltött fontosságát; úgy véli, hogy az ERTMS kifutása számos más
közlekedési infrastruktúra-projekthez hasonlóan a közelmúltban a gazdasági recesszió 
következményeitől szenvedett a közszféra beruházásainak arányát és mennyiségét 
tekintve; elismeri az európai dimenziót és a projekt hozzáadott értékét, és ezért felszólít
arra, hogy az ERTMS és különösen annak határon átnyúló részei váljanak uniós 
költségvetési prioritássá az elkövetkezendő években;

Tengerpolitika

29. úgy véli, hogy az integrált tengerpolitikát végre kell hajtani és úgy kell felvértezni, hogy 
az a parti területek és a tengeri medencék kihívásainak megoldására irányuljon, valamint 
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az EU 2020 stratégiával összhangban támogatja a kék növekedést és a fenntartható 
tengergazdaságot; kitart amellett, hogy megfelelő költségvetési eszközöket bocsássanak e 
politika rendelkezésére;

Új finanszírozási eszközök

30. felszólít az új finanszírozási eszközök fejlesztésére, mind az Európai Beruházási Bank 
azon politikájának felülvizsgálata révén, hogy több hitelt helyezzenek ki innovatív 
közlekedési projektekre, mind a nehézgépjárművek megadóztatásából és a 
légiközlekedési ágazat szén-dioxid-kibocsátási kvótáinak elárverezéséből származó 
bevétele felhasználása révén olyan közös projektek finanszírozása érdekében, amelyek 
célja ezen közlekedési módok környezetterhelésének csökkentése;

Idegenforgalom

31. emlékeztet az idegenforgalom fontosságára az európai gazdaság, valamint az európai 
természeti és kulturális örökség szempontjából, illetve azon konkrét országok és térségek 
számára, ahol az a legfontosabb gazdasági és társadalmi tényezők egyikének minősül;
felhívja a figyelmet az idegenforgalomra vonatkozó új rendelkezés jelentőségére, amely 
immáron szerepel a Lisszaboni Szerződésben, és amely első ízben biztosít jogalkotási 
hatáskört a Parlament számára az idegenforgalom területén, valamint felhívja a figyelmet 
arra, hogy ezen hatáskörök gyakorlását arra kell felhasználni, hogy az ágazatot 
versenyképesebbé tegyék; ismételt aggodalmának ad hangot amiatt, hogy nem áll 
rendelkezésre az idegenforgalom fejlesztését elősegítő költségvetési tétel, ami tükrözné 
ezt az új kihívást, és kitart amellett, hogy a jövőben megfelelő szintű uniós támogatást kell 
biztosítani az idegenforgalom számára egy külön költségvetési tétel kialakítása révén, 
amely a fenntartható gazdasági fejlődésre, az ipari örökségre, valamint a természeti és 
kulturális örökség védelmére irányul, és amelyet adott esetben a strukturális alapok és 
egyéb alapok is kiegészítenek.



AD\853928HU.doc 9/9 PE452.825v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 25.1.2011

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

36
0
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, 
Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios 
Koumoutsakos, Werner Kuhn, Eva Lichtenberger, Marian-Jean 
Marinescu, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, 
Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, 
Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, 
Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Petra 
Kammerevert, Guido Milana, Dominique Riquet, Peter van Dalen, 
Janusz Władysław Zemke


