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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

A. mivel bebizonyosodott, hogy a 2007–2013 közötti programozási időszakban a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) megvalósítására előirányzott 8 milliárd euró 
messzemenően elégtelen, és hogy a hálózat befejezése, valamint az uniós növekedés, 
munkahelyteremtés és versenyképesség fokozása érdekében további forrásokra van 
szükség;

1. rámutat arra, hogy az uniós közlekedési ágazat a belső piac gerinceként, valamint a 
személyek és az áruk szabad mozgásának és a gazdasági, társadalmi és területi kohéziónak 
az alapjaként kulcsfontosságú szerepet tölt be; rámutat arra, hogy a közlekedési ágazat az 
Unió GDP-jének 6,3%-át adja, és 13 millió embernek ad munkát;

2. felhívja a figyelmet a közlekedési ágazat előtt álló – a környezeti teljesítmény, a 
versenyképesség és a hálózatok javításával kapcsolatos – hatalmas pénzügyi és 
technológiai kihívásokra;

3. hangsúlyozza, hogy jelentős beruházásokra van szükség egyrészt azon kulcsfontosságú 
uniós cél eléréséhez, amelynek értelmében 2050-ig az 1990-es szintekhez képest 60%-kal 
kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást a közlekedési ágazatban, másrészt a 
fenntarthatóbb közlekedési módok támogatásához, a multimodális közlekedés 
előmozdításához és a fenntartható városi mobilitás ösztönzéséhez, a közlekedésbiztonság, 
a biztonság és a hozzáférhetőség elvére támaszkodva;

4. kiemeli a közlekedési infrastruktúra fejlettségében a tagállamok között fennálló 
egyenlőtlenségeket és az új tagállamok közlekedési infrastruktúrája fejlesztésének 
fontosságát, és felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy törekedjenek az egységes és 
egyenletesen fejlett európai közlekedési térség létrehozására;

5. hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben közlekedési beruházásokra 
rendelkezésre álló teljes keret döntő jelentőségű lesz a TEN-T végrehajtása és a 
közlekedési kutatás szempontjából, amely szükséges ahhoz, hogy az Unió továbbra is 
vezető ipari szerepet töltsön be a fenntartható és innovatív közlekedési technológia terén; 
felhívja ezért a tagállamokat, hogy támogassák a Bizottság javaslatát;

6. hangsúlyozza, hogy a közlekedés és a mobilitás létfontosságú az európai belső piac 
számára, és ezért kitart amellett, hogy az Uniónak csökkentés helyett jelentős mértékben 
növelnie kellene a TEN-T infrastruktúrára és közlekedési kutatásra irányuló célzott 
beruházásokat, mivel az ilyen beruházások az uniós versenyképesség, gazdasági 
növekedés és foglalkoztatás fokozása révén jelentős mértékben és közvetlenül 
hozzájárulhatnak a nehéz gazdasági helyzetek megoldásához;

7. üdvözli az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre irányuló európai bizottsági javaslatot 
és a TEN-T számára biztosított, központilag kezelt pénzösszegek ehhez kapcsolódó 
javasolt emelését, és ezeket a számokat reálisnak tartja és az abszolút minimumnak 
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tekinti; úgy véli, hogy a közlekedés terén a várt fellendítő hatás kiváltásához az 
előirányzatoknak ideális esetben legalább a becsült szükséglet (500 milliárd euró a TEN-T 
számára 2020-ig) 10%-át kell kitenniük, és hogy ha a Tanács beleegyezik az előirányzott 
pénzügyi keret jelentős csökkentésébe, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
mellékletében említett, előre meghatározott közlekedési projektek jelentős felülvizsgálatát 
is el kell végezni;

8. kitart amellett, hogy az olyan kérdések, mint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
pénzügyi keretösszegének elosztása a különböző ágazatok között, a pénzügyi eszközökre 
felhasznált mennyiség vagy a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében a közlekedési infrastruktúra céljaira történő átcsoportosítás módozatai nem 
részei a többéves pénzügyi keretnek, mivel ezek az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközre vonatkozó rendes jogalkotási eljáráshoz tartoznak;

9. tudomásul veszi a Bizottság azon szándékát, hogy fokozza az innovatív pénzügyi 
eszközök, például a projektkötvények alkalmazását a közlekedési ágazatban; úgy véli, 
hogy ez fellendítő hatással lesz az EU költségvetésére, ezáltal további befektetőket vonz a 
kereskedelmi szempontból életképes, de a piacról elegendő finanszírozáshoz nem jutó 
közös érdekű projektekhez; rámutat, hogy ez lökést adhat az európai hozzáadott értékkel 
rendelkező közlekedési infrastruktúra finanszírozásának;

10. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és a 
TEN-T számára rendelkezésre álló egyéb finanszírozási források, különösen a Kohéziós 
Alap és a Horizont 2020 program közötti koordinációról;

11. hangsúlyozza, hogy a Kohéziós Alapból biztosított további 10 milliárd euróval az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében központilag kell gazdálkodni annak érdekében, 
hogy a TEN-T közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektjei esetében egyértelmű 
uniós hozzáadott érték keletkezzen, különösen a Kohéziós Alap által lefedett országokban; 
felhívja a figyelmet az Európai Számvevőszék egyik közelmúltbeli jelentésére1, amely 
szerint a Kohéziós Alapból és a strukturális alapokból származó finanszírozást nem 
minden esetben használták fel egyforma hatékonysággal; véleménye szerint különös 
figyelmet kell szentelni az egyes tagállamok esetében a projekttervezéssel kapcsolatban 
esetlegesen felmerülő nehézségeknek és a projektek egyenletes földrajzi eloszlásának; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottság határozatának azon az elven kell alapulnia, hogy a 
pénzeszközöket az elfogadott TEN-T projekt szerinti kedvezményezett ország területén 
kell befektetni, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz I. mellékletében foglaltaknak 
megfelelően, valamint hogy a Kohéziós Alapból származó további 10 milliárd euró 
központi kezelése semmilyen körülmények között nem akadályozhatja vagy korlátozhatja 
a kohéziós országok részvételét a közlekedési projekteknek a Kohéziós Alapból 
előirányzott 10 milliárd eurón túlmenő, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön 
keresztül történő végrehajtásában és finanszírozásában;

12. kitart amellett, hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretnek 
fokozott költségvetési rugalmasságot kell lehetővé tennie a fejezeteken belül és azok 
között egyaránt; ezért hangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai 

                                               
1 Eredményes beruházás-e a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználása a tengeri kikötők közlekedési 
infrastruktúrájának társfinanszírozására? 4/2012. számú különjelentés.
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Hálózatfinanszírozási Eszköz és a kohéziós politika közös fejezet alatt maradjon, és 
ellenzi az alfejezetek koncepcióját;

13. rámutat a hatékonyabb projektösztönzők, például a „felhasználod vagy elveszíted” elv 
szükségességére, amelyek biztosítják a projektek jobb végrehajtását;

14. hangsúlyozza, hogy reális kapcsolatot kell fenntartani az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközről szóló rendeletre irányuló javaslat mellékletében előre meghatározott projektek 
száma és a következő többéves pénzügyi keretben az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközre előirányzott pénzeszközök között;

15. hangsúlyozza, hogy az EU fenntartható növekedéssel kapcsolatos célkitűzéseivel 
összhangban megfelelő finanszírozást kell biztosítani az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz horizontális prioritásai – nevezetesen az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERMTS) és az „Egységes európai égbolt” légiforgalmi szolgáltatási kutatás 
(SESAR) projektje – számára, amelyek esetében a folyamatos beruházások döntő 
fontosságúak az átjárhatóság előmozdítása szempontjából, és hatékonyabbá, 
versenyképesebbé és biztonságosabbá teszik az EU közlekedési hálózatát;

16. hangsúlyozza a jelentős technológiai fejlesztési programok – a globális környezetvédelmi 
és biztonsági megfigyelés (GMES) kezdeményezés, az európai geostacionárius navigációs 
lefedési szolgáltatás (EGNOS), a Galileo globális műholdas navigációs rendszer (GNSS) 
stb. – egésze számára nyújtott finanszírozás fontosságát, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy az új többéves pénzügyi keretben is folytatódjon a GMES 
kezdeményezés finanszírozása, tekintettel annak a közlekedési ágazat fenntartható 
fejlődéséhez és biztonságához való hozzájárulására;

17. emlékeztet arra, hogy a Galileo stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű projekt az EU 
számára, amelynek fő haszonélvezői a GNSS technológia és az ITS-alkalmazások 
gyakorlati megvalósításai; kitart amellett, hogy biztosítani kell a Galileo megfelelő 
finanszírozását anélkül, hogy ez hátrányosan befolyásolná a TEN-T költségvetését;

18. elismeri, hogy a Kohéziós Alap és az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az 
uniós közlekedésfinanszírozás jelentős forrásai; erre tekintettel hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit jobban integrálják az EU 
strukturális alapjaiba, hogy azok alkalmasak legyenek az intelligens és fenntartható 
mobilitás előmozdítására;

19. kiemeli a Marco Polo program – a karbonszegény gazdaságra való áttéréssel összhangban 
az áruszállításnak a közútról egyéb közlekedési módokra való áthelyezését célzó program 
– és a NAIADES program (integrált európai cselekvési program a belvízi szállítás 
érdekében) sikerét, és úgy véli, hogy e projekteknek megfelelő finanszírozásban kell 
részesülniük a következő pénzügyi időszakban;

20. emlékeztet arra, hogy a Lisszaboni Szerződés alapján az idegenforgalom új uniós 
hatáskör, és rámutat, hogy ennélfogva az idegenforgalmat szintén figyelembe kell venni a 
következő többéves pénzügyi keretben; kiemeli, hogy az idegenforgalom jelentős 
mértékben hozzájárul az uniós gazdasághoz, egyes régiók számára pedig a fő gazdasági 
tevékenységet jelenti, és úgy véli, hogy a következő időszakban megfelelő 
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pénzösszegekkel kell támogatni az európai idegenforgalmi stratégiát.

21. e tekintetben üdvözli a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME) (2014–2020) létrehozására irányuló bizottsági javaslatot; 
különösen hangsúlyozza, hogy határozottan támogatni kell az idegenforgalmi ágazatban 
működő vállalkozások versenyképességére szánt 131 millió eurós célzott előirányzatot;

22. emlékeztet arra, hogy az integrált tengerpolitikát figyelembe kell venni a következő 
többéves pénzügyi keretben az integrált tengerpolitika megfelelő és hosszú távú pénzügyi 
támogatása révén;

23. kiemeli a közlekedési ügynökségek által az uniós biztonsági és átjárhatósági célkitűzések 
támogatása terén kifejtett döntő fontosságú munkát, és hangsúlyozza, hogy az 
ügynökségek számára a feladataikhoz mért, megfelelő költségvetési forrásokat kell 
biztosítani.
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