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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. üdvözli a Számvevőszék arra vonatkozó észrevételeit, hogy az Európai Unió 2018. évi 
összevont pénzügyi beszámolója megbízható, és az Unió 2018. pénzügyi évre vonatkozó 
beszámolójának alapjául szolgáló ügyletek általánosságban minden lényeges 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek, kivéve a magas kockázatú kiadásokat 
(elsősorban költségtérítési alapon történő kiadások, amelyekre összetett szabályok 
vonatkoznak), amelyek becsült hibaszintje 4,5%; megjegyzi, hogy az átfogó becsült 
hibaarány 2,6%, ami meghaladja az Európai Számvevőszék által meghatározott 
lényegességi küszöböt (2%);

2. megjegyzi, hogy 2018-ban 4248 millió EUR költségvetési előirányzat és 2454 millió 
EUR kifizetési előirányzat állt rendelkezésre a közlekedéspolitikák – többek között 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) –, a közlekedésbiztonság, az utasok jogai, a 
közlekedési ügynökségek, valamint a közlekedéssel kapcsolatos kutatás és innováció 
(Horizont 2020) számára; megjegyzi továbbá, hogy 3708,4 millió EUR 
kötelezettségvállalási előirányzatot és 1950,5 millió EUR kifizetési előirányzatot 
engedélyeztek a CEF közlekedés (06 02. fejezet) és a Horizont 2020 (a közlekedéssel 
kapcsolatos kutatás és innováció – 06 03. fejezet) számára, amelyet az Innovációs és 
Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) kezelt;

3. üdvözli, hogy a CEF-Közlekedés 2017. évi vegyesfinanszírozási felhívását 2018-ban egy 
olyan innovatív megközelítéssel zárták le, amely 1,35 milliárd EUR összegű indikatív 
teljes költségvetést tesz elérhetővé az uniós támogatások számára, és amelyet ötvözni kell 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapból (ESBA), az Európai Beruházási Bankból, a 
nemzeti fejlesztési bankokból vagy a magánbefektetőkből származó finanszírozással; 
szükségesnek tartja e projektek utólagos értékelését annak érdekében, hogy fel lehessen 
mérni ezen innovatív megközelítés hatékonyságát; megjegyzi, hogy a Bizottság tiszta 
mobilitási politikáját támogató, az innovációra és az új technológiákkal kapcsolatos 
projektekre összpontosító javaslatok benyújtására vonatkozó 2018. áprilisi második 
határidő eredményeként 35 projektet választottak ki, összesen 404,8 millió EUR értékű 
CEF-finanszírozással; megjegyzi, hogy javítani kell a CEF támogathatósági szabályaival 
kapcsolatos tájékozottságot a kedvezményezettek körében, különösen a végrehajtási 
szerződések és az alvállalkozói szerződések közötti egyértelmű különbségtétel révén; 
emlékeztet arra, hogy a pénzügyi eszközök keretében elköltött források mennyisége nem 
az egyetlen teljesítménykritérium, és felkéri a Bizottságot, hogy mélyítse el az uniós 
finanszírozású közlekedési projektek keretében elért eredmények értékelését, és értékelje 
azok hozzáadott értékét és kiadásait az eredmények szempontjából;

4. felkéri a TEN-T európai koordinátorait, hogy alaposan mérjék fel az aktuális 
programozási időszakban a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) folyosóinak 
környezetében befejezett projekteket és megvalósított fejlesztéseket, és tárják a Parlament 
és a Bizottság elé a felmérés eredményeit; kéri továbbá a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy új, eredményorientált mechanizmusra, beleértve a rövid, közép- és hosszú 
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távú tervezést és technikai segítségnyújtást, az európai alapok hozzáadott értékének 
növelése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok teljesítsék a 2030-as, 
illetve 2050-es megvalósítási célokat a törzshálózat és az átfogó hálózatok tekintetében;

5. üdvözli a CEF többéves munkaprogramjának 2018. április 19-i módosítását, amely a 
2018. évi pályázati felhívásra összesen 450 millió EUR indikatív összeget bocsát 
rendelkezésre a CEF-Közlekedés általános keretén belül a közlekedés digitalizációjával, 
a közúti biztonsággal és a multimodalitással kapcsolatos átfogó célkitűzésekhez 
kapcsolódó közös érdekű projektek támogatására; emlékeztet a munkaprogramok 
összehangolásának fontosságára a közlekedési, energia- és távközlési ágazatok közötti 
szinergiák kiaknázása érdekében; üdvözli a CEF éves munkaprogramját létrehozó 
finanszírozási határozat elfogadását, amely lehetővé teszi az INEA számára, hogy 
elindítsa az CEF-Közlekedés 2019. évi pályázati felhívását, amely a határokon átnyúló 
szakaszokkal, a tengeri kikötőkhöz való csatlakozásokkal és azok fejlesztésével, valamint 
a vasúti árufuvarozás okozta zaj és rezgések hatásainak enyhítésével kapcsolatos közös 
érdekű projektek támogatására nyújtandó pénzügyi támogatásra vonatkozik, 100 millió 
EUR indikatív összeg rendelkezésre bocsátásával; emlékeztet arra, hogy ahhoz, hogy 
konkrét előnyök valósulhassanak meg a közlekedési ágazatban, a költségvetést 
megbízhatóan kell kezelni, a forrásokat releváns és megfelelő beruházási projektekre 
fordítva, amelyeket azután kellő időben kell végrehajtani;

6. megjegyzi, hogy a jelenlegi, 2014–2020 közötti programozási időszak ötödik évére az 
eredetileg odaítélt forrásoknak csupán mintegy 23%-a eredményezett kifizetéseket 2019 
januárjáig, ami megkérdőjelezte az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz teljes körű 
végrehajtását; megismétli, hogy a kifizetési késedelmek, a kötelezettségvállalások 
visszavonása és a visszaáramlások — amelyek miatt nem marad elegendő idő arra, hogy 
a forrásokat más projektekre irányítsák át — programozási időszak végéig történő 
jelentős felhalmozódásának elkerülése érdekében elengedhetetlen, hogy az INEA 
szorosan nyomon kövesse a projektek technikai és pénzügyi végrehajtását, hogy időben 
hatékony korrekciós intézkedéseket lehessen hozni; megismétli a Számvevőszéknek a 
Bizottsághoz és az INEA-hoz intézett azon ajánlásait, hogy biztosítsák a 
projektkiválasztási eljárások nagyobb koherenciáját és átláthatóságát, teremtsenek jobb 
feltételeket a programok időben történő végrehajtásához, és alakítsák át az 
teljesítménymérési keretet a projekteredmények jobb nyomon követése érdekében;

7. üdvözli a Számvevőszék 30/2018. számú különjelentését, amely megállapítja, hogy a fő 
tömegközlekedési módok az uniós rendeletek hatálya alá tartoznak, és ezáltal az utasok 
jogaira vonatkozó uniós keret világszinten egyedülállóvá válik; sajnálatát fejezi ki 
azonban a Számvevőszék következtetése miatt, amely szerint számos utas nem ismeri 
eléggé a jogait és az érvényszerzéssel kapcsolatos problémák miatt gyakran nem is él 
velük; megismétli ezért a Számvevőszék arra irányuló kérését, hogy javítsák az uniós 
utasjogi keretrendszer koherenciáját, egyértelműségét és hatékonyságát, tegyenek 
lépéseket a hatékonyabb és átláthatóbb figyelemfelkeltő kampányok előmozdítása 
érdekében, és biztosítsanak további eszközöket a nemzeti végrehajtó szervek számára az 
utasok jogainak érvényesítéséhez;

8. megjegyzi, hogy 2018-ban a Számvevőszék a „Versenyképesség a növekedésért és 
foglalkoztatásért” fejezet részeként értékelte a mobilitáshoz és a közlekedéshez 
kapcsolódó kifizetéseket a 2017. évi megbízhatósági nyilatkozattal kapcsolatos eljárás 
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keretében; üdvözli azt a megállapítást, hogy a CEF-Közlekedés és elődje, a TEN-T 
program – amelyek kulcselemei a mobilitási és közlekedési kifizetéseknek – esetében a 
fennmaradó hibaarány 1% alatt van; megjegyzi, hogy a „Versenyképesség a növekedésért 
és foglalkoztatásért” fejezet tranzakcióinak tesztelése 4,2%-os becsült általános 
hibaszintet eredményezett, amely meghaladja a lényegességi küszöböt;

9. ismételten kéri a Bizottságot, hogy a számos finanszírozási forrásra tekintettel biztosítsa 
a projektekhez való könnyű hozzáférést egyablakos ügyintézés formájában, hogy a 
polgárok egyértelműen követhessék az uniós forrásokból és az ESBA-ból 
társfinanszírozott infrastruktúrák fejlesztéseit és finanszírozását; ezeknek az egyablakos 
ügyintézési pontoknak kiterjedt koordinációs hatáskörrel kell rendelkezniük, ahol az 
irányadó uniós szabályoknak elsőbbséget kell élvezniük, továbbá többnyelvű 
dimenzióval kell rendelkezniük, elősegítve valamennyi környezeti hatásvizsgálat 
kezelését; megjegyzi, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret 
ötödik évében az ESBA forrásainak felhasználása továbbra is lassabb volt a tervezettnél; 
hangsúlyozza, hogy a feltárt hibák a kedvezményezett szintjén jelentkeznek, ezért több 
iránymutatásra van szükség a támogatható költségeket illetően;

10. megállapítja, hogy a pénzügyi eszközök száma jelentősen megugrott, ami a közlekedési 
ágazatban új támogatásötvözési lehetőségeket teremt, ugyanakkor azonban 
megállapodások összetett hálóját fonta az uniós költségvetés köré; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy ezek az uniós költségvetés melletti eszközök az elszámoltathatóság és 
átláthatóság aláásását kockáztathatják, mivel a jelentéstétel, az ellenőrzés és a nyilvános 
ellenőrzés nincs összehangolva; felhívja a Bizottságot, hogy tárja fel, hogyan lehetne 
megreformálni az uniós költségvetési rendszert, és különösen azt, hogyan lehetne a 
legjobban biztosítani, hogy az átfogó finanszírozási rendszerek ne legyenek 
összetettebbek annál, mint ami az uniós szakpolitikai célok eléréséhez feltétlenül 
szükséges, valamint hogy biztosítsák az elszámoltathatóságot, az átláthatóságot és az 
ellenőrizhetőséget;

11. üdvözli a Belső Ellenőrzési Szolgálat által a Mobilitáspolitikai és Közlekedési 
Főigazgatósághoz (DG MOVE) intézett, a Shift2Rail felügyeletével, valamint a légi 
közlekedési és tengeri védelmi politikák nyomon követésének rendszerével kapcsolatos 
ajánlások végrehajtását;

12. hangsúlyozza a magasan képzett személyzet felvételének fontosságát a Mobilitáspolitikai 
és Közlekedési Főigazgatóságon (DG MOVE) és az INEA-n belüli technikai szakértelem 
biztosítása érdekében, amely szükséges a magas követelményekkel járó szerepük 
betöltéséhez;

13. kiemeli, hogy a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos politika egyértelmű lehetőséget 
kínál a védelmi és a polgári szükségletek, valamint a TEN-T közötti szinergiák 
növelésére; üdvözli, hogy a cselekvési terv 2018. márciusi elfogadásával a TEN-T 
politika kiegészült a katonai mobilitás pillérével, valamint üdvözli a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021–2027 közötti 
időszakra vonatkozó költségvetésén belül a katonai mobilitási szükségletekre szánt új, 
6,5 milliárd eurós keret kerüljön beillesztésre; hangsúlyozza a katonai és a TEN-T-re 
vonatkozó követelmények közötti különbségek elemzésének fontosságát, hogy 
létrehozhassanak egy portfóliót olyan kettős felhasználású infrastrukturális projektekből, 
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amelyek a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz keretében támogathatók és erősítik a TEN-T-t; megismétli, hogy ez a fejlemény 
tükrözi a TEN-T stratégiai szerepét az Unió infrastruktúrájának integrálásában, hogy 
megvalósuljon a gyors és zökkenőmentes mobilitás szerte a kontinensen, valamint hogy 
megerősítsük az olyan vészhelyzetekre való reagálási képességünket, mint a humanitárius 
válságok, a természeti katasztrófák vagy a polgári vészhelyzetek, tovább fejlesztve ezzel 
a belső piacot;

14. üdvözli a városi mobilitásra, a hatékony logisztikára és infrastruktúrára – többek között a 
„jövő kikötőjére” – összpontosító új projektek elindítását, amelyek értéke mintegy 105 
millió EUR a Horizont 2020 program 2017. évi felhívása nyomán; üdvözli a Horizont 
2020 2018 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 3 éves közlekedési munkaprogramjának 
elfogadását; megismétli a Számvevőszék azon ajánlását, hogy uniós szintű 
kikötőfejlesztési tervet kell kidolgozni a törzskikötők számára, és felül kell vizsgálni a 
törzskikötők számát;

15. úgy véli, hogy az idegenforgalmi ágazat rendkívül szorosan kapcsolódik a közlekedési 
ágazathoz; ezért ismételten kéri, hogy az Unió jövőbeli költségvetéseibe vegyenek fel egy 
turizmusra vonatkozó költségvetési sort a fenntartható turisztikai ágazat fejlesztését célzó 
intézkedések támogatása érdekében;

16. ösztönzi a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együttműködve évente készítsen áttekintést 
azokról a közlekedési és idegenforgalmi projektekről, amelyeket a CEF keretében az 
ERFA és a kohéziós alap révén társfinanszíroznak;

17. javasolja, hogy azokkal az ágazatokkal kapcsolatban, amelyekért a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság a felelős, a Parlament adja meg a mentesítést a Bizottság 
számára az Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének 
végrehajtása alól.
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