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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások 
felülvizsgálatáról
(2019/2192(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre1,

– tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2019. április 17-i jogalkotási 
állásfoglalására2,

– tekintettel a közép- és kelet-európai közlekedési infrastruktúra összekapcsolódásának és 
hozzáférhetőségének fejlesztéséről szóló, 2016. október 25-i állásfoglalására3,

– tekintettel a katonai mobilitásról szóló, 2018. december 11-i állásfoglalására4,

– tekintettel az európai zöld megállapodásról szóló, 2020. január 15-i állásfoglalására5,

– tekintettel az Európai Számvevőszék „Uniós közlekedési infrastruktúrák: nagyobb 
fokozatba kell kapcsolni a megaprojektek megvalósítását, hogy időben felléphessenek a 
hálózati hatások” című, 2020. június 16-i 10/2020. sz. különjelentésére6, 

– tekintettel az Európai Számvevőszék „A sikeres közlekedési ágazat felé az Unióban: a 
megoldásra váró feladatok” című, 2018. december 6-i 09/2020. sz. különjelentésére7,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2020),

A. mivel a korszerű multimodális közlekedési infrastruktúra alapvető fontosságú a belső 
piac működése és az EU összeköttetése és versenyképessége szempontjából, valamint 
lehetővé teszi a fenntartható, intelligens és biztonságos mobilitást;

B. mivel a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) biztosítja a gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziót és hozzáférhetőséget az EU-ban és annak régióiban, ezáltal ösztönözve 
a gazdasági növekedést és a foglalkoztatást, előmozdítva a digitalizációt, kezelve az 

1 HL L 348., 2013.12.20., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0420.
3 HL C 215., 2018.6.19., 152. o.
4 Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0498.
5 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0005.
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_HU.pdf 
7 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_HU.pdf 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_10/SR_Transport_Flagship_Infrastructures_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR_TRANSPORT/LR_TRANSPORT_HU.pdf
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éghajlatváltozást és fokozva az ellenálló képességet;

C. mivel a tagállamok vállalták, hogy a TEN-T törzshálózatot 2030-ig, az átfogó hálózatot 
pedig 2050-ig kiépítik; 

D. mivel a TEN-T politikának elő kell mozdítania az innovatív közlekedési megoldások, az 
alacsony kibocsátású mobilitási megoldások és az alternatív üzemanyagok uniós szintű 
bevezetését;

A jövő elvárásaihoz igazodó TEN-T

1. hangsúlyozza a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli fő utas- és áruforgalmat 
lefedő multimodális törzshálózati folyosók hozzáadott értékét; elengedhetetlennek tartja 
ezek időben történő befejezését, prioritásként kezelve a szűk keresztmetszetek és a 
hiányzó összeköttetések megszüntetését, különösen a határokon átnyúló szakaszokon;

2. úgy véli, hogy a TEN-T-t tovább kell fejleszteni, hogy az a törzshálózat és az átfogó 
hálózatok összekapcsolására összpontosítson a vidéki, a peremterületi és legkülső 
régiókban, valamint a szigeteken; hangsúlyozza, hogy nem szabad az útvonaltérképeket 
jelentősen megváltoztatni; felhívja a Bizottságot, hogy vegye át az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) felülvizsgálatában meghatározott valamennyi 
kiigazítást8;

3. sürgeti a Bizottságot, hogy a TEN-T keretében részesítse előnyben az alternatív 
üzemanyagok valamennyi közlekedési módban történő teljes körű bevezetését, 
beleértve a vonatkozó technológiák fejlesztését, töltő és üzemanyagtöltő infrastruktúrák 
fejlesztését, a biztonsági, védelmi és interoperabilitási szabványokat, valamint az 
alternatív üzemanyagokra vonatkozó szabályozási keretet; 

4. hangsúlyozza, hogy tovább kell ösztönözni a közlekedési összeköttetéseket a városi 
csomópontokban, a kikötőkben, a repülőtereken és a multimodális platformokon annak 
érdekében, hogy zökkenőmentes, hatékony, intelligens és fenntartható mobilitási 
rendszer jöjjön létre a személyszállításban és a teherszállítási logisztikában, ezáltal 
elősegítve a hatékony modális váltást;

5. hangsúlyozza, hogy az innováció és a digitalizáció kulcsszerepet játszik a közlekedés 
biztonságosabbá tételében és dekarbonizációjában; hangsúlyozza, hogy a TEN-T-nek 
minden közlekedési módban ösztönöznie kell az innovatív digitális alkalmazásokat, 
beleértve az intelligens közlekedési rendszereket, az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszert (ERMTS), a hajóforgalom-megfigyelési és információs rendszereket, a 
folyami információs szolgáltatásokat és a légiforgalmi szolgáltatási rendszereket 
(egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási kutatás); 

6. rámutat arra, hogy kereskedelmi szempontból életképessé válnak az intelligens és 
autonóm mobilitási megoldások, és hogy a TEN-T-n belül fel kell gyorsítani a releváns 
közlekedési és digitális infrastruktúra korszerűsítését, a határokon átnyúló 
interoperabilitásának biztosítása mellett;

8 Különösen (az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról szóló jogalkotási állásfoglalás) mellékletének III. részében foglalt kiigazításokat. 
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7. úgy véli, hogy a hálózat egészére kiterjedő infrastrukturális szabványok lehetővé teszik 

egy valóban egységes európai közlekedési térség létrehozását; fontosnak tartja a 
meglévő infrastruktúra korszerűsítését, tekintettel a technológiai fejlődésre, a 
kapacitásbővítésre, valamint arra, hogy fokozni kell az infrastruktúra ellenálló 
képességét a világjárványokhoz hasonló válságok hatásaival szemben;

Finanszírozás, irányítás és felügyelet

8. hangsúlyozza, hogy a TEN-T infrastruktúrába történő elegendő beruházás érdekében 
elengedhetetlen, hogy valamennyi vonatkozó uniós alap (Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz, InvestEU, európai strukturális és beruházási alapok, Európai horizont stb.) és az 
Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelezés igazodjon a közlekedési ágazat sajátos 
igényeihez, és hogy a tagállamok kötelezzék el magukat a megfelelő finanszírozás 
mellett; felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközön kívüli releváns uniós eszközök (pl. az Európai Regionális Fejlesztési Alap) 
közötti szinergiákat, továbbá optimalizálja a támogatásötvözési eszközök használatát a 
magánbefektetők bevonzása és a közfinanszírozás mozgósítása érdekében;

9. mélységes aggodalmának ad hangot a határokon átnyúló projektek késedelmei miatt, 
amelyek akadályozzák a zökkenőmentes törzshálózati folyosók időben történő 
létrehozását; felhívja a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a hálózat rájuk eső részeire 
vonatkozó kötelezettségeiknek, és biztosítsanak hatékony adminisztratív eljárásokat, és 
sürgeti őket, hogy fokozzák az adminisztratív folyamatok digitalizálását;

10. felkéri a Bizottságot, hogy erősítse meg a TEN-T végrehajtásának felügyeletét azáltal, 
hogy megerősíti a vonatkozó eszközöket és az európai koordinátoroknak a folyosók 
irányításában betöltött szerepét; felhívja a Bizottságot annak tisztázására, hogyan kell 
értelmezni a szabályokat és követelményeket az értékelés, a jelentéstétel és a 
támogathatóság értékelése céljából; 

Közlekedési módok

11. hangsúlyozza a a TEN-T-ben a jó minőségű közúti infrastruktúra biztosításának 
fontosságát, és olyan intézkedésekre szólít fel, amelyek a zéró-elképzeléssel 
összhangban tovább erősítik a közúti biztonságot, és a sérülékeny infrastruktúra teljes 
életciklusa alatt fenntartják az üzemeltetési biztonságot; 

12. rámutat a városi és helyi személy- és áruszállításban az összekapcsolt mobilitás új és 
aktív módjaiban rejlő lehetőségekre; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
szorosan működjenek együtt a régiókkal és a városokkal a TEN-T egészében az 
infrastruktúra „utolsó szakaszának” és az intermodális összeköttetések javítása 
érdekében, lehetővé téve ezáltal az infrastruktúra és a szolgáltatások zökkenőmentesebb 
és hatékonyabb használatát; 

13. ismételten hangsúlyozza a vasúti közlekedésnek a közlekedés dekarbonizációjában 
betöltött kulcsfontosságú szerepét; úgy véli, hogy a modális váltás és a hatékony vasúti 
közlekedés előmozdításának – különösen a határokon átnyúló helyzetekben – 
elsőbbséget kell élveznie a TEN-T keretében, és azt az ERTMS teljes körű kiépítése, a 
hálózati akadályok felszámolása, az összekapcsolás és az átjárhatóság biztosítása, 
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valamint a vasúti árufuvarozási folyosók kereslettel összhangban történő optimalizálása 
révén kell megvalósítani;

14. hangsúlyozza a belvízi közlekedés mint fenntartható közlekedési mód fontosságát, 
valamint a vízi utak kapacitásának, minőségének és jó hajózhatóságának, továbbá a 
törzskikötők és az átfogó hálózat részét képező kikötők, valamint a vasúti és közúti 
hálózatok közötti zökkenőmentes kapcsolat biztosításának szükségességét; fellépést 
szorgalmaz az innovatív és fenntartható megoldások ágazaton belüli elterjedésének 
megkönnyítése érdekében; 

15. hangsúlyozza a magas színvonalú tengeri összeköttetések szerepét az EU nemzetközi és 
belső kereskedelmében; úgy véli, hogy a tengeri gyorsforgalmi utak pillérének célja az 
igényeken alapuló, rövid távolságú tengeri összeköttetések és szolgáltatások elősegítése 
– a szárazföldi közlekedés fenntartható kiegészítéseként –, a tengeri kikötők közötti 
együttműködés és a hátországukkal való összeköttetések megkönnyítése, továbbá 
hatásvizsgálatot követően a tiszta és alternatív üzemanyagok, valamint a tengeri 
közlekedésre vonatkozó energiahatékonysági megoldások fejlesztésének és 
bevezetésének előmozdítása; 

16. hangsúlyozza, hogy a légi közlekedés alapvető fontosságú az EU globális és belső 
összekapcsolásához egyaránt, a peremterületeket is beleértve; úgy véli, hogy a TEN-T 
fontos eszköz az alternatív üzemanyagok ágazaton belüli elterjedésének felgyorsítására 
azáltal, hogy biztosítja a szükséges kapacitást a törzshálózathoz és az átfogó hálózathoz 
tartozó repülőtereken;

Stratégiai orientáció

17. hangsúlyozza, hogy az EU számára stratégiai értéket jelent, hogy a TEN-T-n belül 
szoros közlekedési kapcsolatokat tartson fenn harmadik országokkal, és hogy tovább 
integrálja a Nyugat-Balkánt; úgy véli, hogy az uniós normák és a viszonosság elve 
alapján célszerű kiterjeszteni TEN-T közlekedési kapcsolatait a tagjelölt országokra, a 
dél-mediterrán térség országaira és a keleti partnerség országaira, valamint Ázsiára is; 
felhívja a Bizottságot, hogy fordítson különös figyelmet az európai határokra, és 
kövesse nyomon az Egyesült Királyság kilépésének a határ menti régiókra gyakorolt 
hatását;

18. elismeri a TEN-T szerepét az EU-n belüli katonai mobilitás növelésében; ragaszkodik 
ahhoz, hogy a katonai mozgósításra alkalmasnak minősített hálózati szakaszokat 
szigorúan a kettős felhasználás elvével összhangban alakítsák ki; sürgeti a Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki terveket a stratégiai infrastruktúra és a TEN-T egészének védelmére;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A közös uniós közlekedéspolitika azzal a céllal jött létre, hogy egy egész Európára kiterjedő 
közös közlekedési térséget hozzon létre. E cél elérésének fő politikai eszköze a transzeurópai 
közlekedési hálózati (TEN-T) szakpolitika. A TEN-T vasútvonalak, közutak, belvízi utak, 
tengeri hajózási útvonalak, kikötők, repülőterek és vasútállomások egész Európára kiterjedő 
hálózatát hivatott kiépíteni és fejleszteni. Célja a hiányosságok azonosítása és felszámolása, a 
szűk keresztmetszetek és a technikai akadályok megszüntetése az EU általános társadalmi, 
gazdasági és területi kohéziójának megerősítése érdekében.

Még ha történt is az elmúlt években előrelépés, szükség van a felülvizsgálatra, mivel a legutóbbi 
felülvizsgálat óta előre nem látható változások következtek be a közlekedési ágazatban, és 
nyilvánvalóvá vált, hogy egyes törzshálózati folyosók késni fognak, és fennáll a veszélye 
annak, hogy nem sikerül határidőre befejezni a megvalósításukat. 

Rendkívül fontos az európai multimodális közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és 
időtállóvá tétele az uniós belső piac működésének és az EU versenyképességének biztosítása, 
valamint az intelligens, fenntartható, hatékony és biztonságos mobilitásra való áttérés 
támogatása érdekében. 

Fontos emlékeztetni arra, hogy nincs szükség a meglévő jogszabályok forradalmasítására. 
Különösen a törzshálózat kialakítását kell csak kis mértékben megváltoztatni annak érdekében, 
hogy ne veszélyeztesse annak 2030-ig történő befejezését. Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) és a TEN-T koherenciájának fokozása érdekében a CEF felülvizsgálata 
mellékletének III. részében1 felsorolt kiigazításokat a TEN-T új útvonaltérképeire is át kell 
vezetni. Ezekre a kiigazításokra ahhoz van szükség, hogy jobban megértsük és átláthatóbbá 
tegyük a folyosó útvonalait, valamint hogy az új TEN-T-ben biztosítsuk a hiányzó (határokon 
átnyúló) összeköttetéseket és a szűk keresztmetszeteket. Az európai közlekedéspolitika 
sikeréhez elengedhetetlen a szűk keresztmetszetek és a hiányzó összeköttetések időben történő 
befejezése és megszüntetése. Ugyanakkor fontos a már kiépített infrastruktúrák nyomon 
követése és értékelése hatékonyságuk és kapacitásuk biztosítása érdekében. Biztosítani kell, 
hogy a törzshálózat 2030-ra elkészüljön. 

A TEN-T hálózatok hatékonyságának garantálása érdekében fontos, hogy a személyszállítási 
és árufuvarozási logisztikai mobilitási rendszereket biztonságosan, védetten, hatékonyan és 
gördülékenyen lehessen használni. Ezért támogatni kell a multimodális közlekedési 
összeköttetéseket a városi csomópontokban, kikötőkben, repülőtereken és vasútállomásokon. 
Az infrastruktúra „utolsó szakasza” nagy jelentőséggel bír a TEN-T átfogó hatékonysága 
szempontjából. Ezért a Bizottságnak és a tagállamoknak szorosan együtt kell működniük a 
régiókkal és a városokkal az infrastruktúra utolsó szakaszának fejlesztése érdekében, ezáltal 
megsokszorozva a hálózat felhasználói körét. 

Az új TEN-T-t érintő egyik legfontosabb változást az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának integrálása kell, hogy jelentse. Az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának valamennyi közlekedési módra való kiterjesztésével elő lehet mozdítani az 
alternatív üzemanyagok teljes körű alkalmazását, ami hozzájárulhat a jelenlegi kereslet/kínálat 

1 P8_TA(2019)0420.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0420_HU.html
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dilemma megoldásához. A TEN-T programnak kéz a kézben kell járnia az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájáról szóló irányelv bejelentett felülvizsgálatával. 

A jövőbeni TEN-T középpontjában valamennyi közlekedési mód digitalizálásának és 
innovációjának kell állnia. A digitális átállás lehetővé teszi, hogy a közlekedés 
biztonságosabbá, fenntarthatóbbá és hatékonyabbá váljon. Az elmúlt években már történt 
előrelépés az intelligens közlekedési rendszerek (ITS), az Európai Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszer (ERTMS), a hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszerek 
(VTMIS), a folyami információs szolgáltatások (RIS) és a légiforgalmi szolgáltatási rendszerek 
(SESAR) terén. A hatékonyság érdekében a digitális megoldások alkalmazásának és 
bevezetésének EU-szerte koherensnek és megfelelően összehangoltnak kell lennie. A TEN-T 
felülvizsgálata során figyelembe kell venni az intelligens és autonóm mobilitást is. A TEN-T-
nek biztosítania kell a szükséges infrastruktúra kiépítését vagy bővítését, valamint a határokon 
átnyúló interoperabilitást.

A Covid19-válság megmutatta, hogy mennyire fontos egy működőképes, jól összekapcsolt 
infrastruktúra az áru- és személyszállítás szempontjából. Szemléletessé tette továbbá a 
közlekedés értékét a gazdaság egésze számára. Ezért fontos, hogy a hálózatot úgy építsék ki, 
hogy ellenállóbbá váljon az új kockázatokkal és válságokkal szemben. Az ellenálló képesség e 
szükséges növelését az EU általános stratégiai autonómiájának és az európai biztonsági 
politikáknak a kontextusában kell szemlélni.

A TEN-T politika új dimenziója a katonai erők EU-n belüli és azon kívüli mozgása, amelyet a 
katonai mobilitásról szóló cselekvési terv határozott meg. Ezt a mozgást jelenleg olyan fizikai, 
jogi és szabályozási akadályok gátolják, amilyen például az összeegyeztethetetlen 
infrastruktúra vagy a nehézkes vámeljárások. Az akadályok leküzdése érdekében a TEN-T 
megfelelő részeihez szükséges infrastruktúra polgári-katonai kettős felhasználásának elvével 
összhangban megfelelő hálózatokat kell kialakítani. 

Az új TEN-T-ben valamennyi közlekedési módnak egyformán tükröződnie kell. A technológiai 
semlegesség fontos szerepet játszik a közlekedési ágazat összkibocsátásának csökkentésében, 
miközben biztosítja a polgárok megfizethető árú mobilitását. A közlekedési módok és 
energiaforrások tekintetében el kell kerülni az egyenmegoldásokat. 

Fenn kell tartani a közúti infrastruktúra minőségét, és támogatni kell az alacsony kibocsátású 
közúti mobilitásra való átállást. A „zéró-elképzelést” kell vezérelvként követni. 

A vasúti közlekedés döntő szerepet játszik a közlekedés dekarbonizációjában. A nemzeti 
prioritások miatt az áruforgalom gyakran áttevődött a vasútról a közútra. Meg kell erősíteni a 
vasúti összeköttetéseket, különösen a határokon átnyúló és a gazdasági központok közötti 
összeköttetéseket. Különös figyelmet kell fordítani a forgalmas teher- és személyszállítási 
útvonalak tehermentesítésére alkalmas vasúti összeköttetésekre is. A vasúti folyosókat az 
összekapcsolhatóság, az interoperabilitás és a megfelelő kapacitástervezés biztosításával 
optimalizálni kell. 

Biztosítani kell a belvízi utak kapacitásának, minőségének és jó hajózhatóságának növelését. A 
belvízi hajózás nagymértékben függ a folyók mélységétől. Ezért fontos, hogy a belvízi 
infrastruktúra igazodjon az éghajlatváltozás kihívásaihoz. Támogatni kell a határokon átnyúló 
megoldásokat, a digitalizációt és az innovációt. El kell ismerni a belvízi kikötők határokon 
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átnyúló szerepét, és biztosítani kell a fő belvízi kikötők multimodalitásának növelését.

A légi közlekedés fontos szerepet játszik az EU-n belüli összeköttetésekben, különösen a 
peremterületeken és a szigeteken. A TEN-T felülvizsgálata fontos eszközzé válhat az alternatív 
üzemanyagok ágazaton belüli elterjedésének felgyorsításában – amennyiben egy hatásvizsgálat 
ezt megerősíti. 

A rendeletnek ösztönöznie kell azokat az erőfeszítéseket is, amelyek az EU külső határain túli 
kapcsolódásokra irányulnak. Célja az EU és a szomszédos országok közötti hálózat maximális 
folytonosságának biztosítása kell, hogy legyen. Különösen a Nyugat-Balkán integrációját kell 
támogatni. A TEN-T elveit követő közlekedési hálózat kialakítása tovább integrálhatja a 
Nyugat-Balkánt az Unió egységes piacába. A tagjelölt országok érdekelt feleit be kell vonni a 
felülvizsgálati folyamatba, például a „nyugat-balkáni hatok” közlekedési közösségén keresztül. 
Különös figyelmet kell fordítani az Egyesült Királyság kilépése miatt az Unión belül létrehozott 
új határokra is. Különösen figyelembe kell venni a kilépésnek az Északi-tengerre és az atlanti 
régiókra gyakorolt hatásait.

Több tanulmány is kimutatta, hogy a TEN-T törzshálózatok kiépítését a nemzeti tervezési 
folyamat késedelmei hátráltatják. A Bizottságnak ezért meg kell erősítenie a TEN-T 
végrehajtása feletti felügyeletét. Meg kell erősíteni a jelenlegi jogi keretben már rendelkezésre 
álló eszközöket, valamint az európai koordinátorok szerepét és hatásköreit. A TEN-T rendelet 
szerinti kötelezettségeket a tagállamoknak komolyan kell venniük, és azokat az előírtaknak 
megfelelően teljesíteniük kell. Az adminisztratív és igazságszolgáltatási eljárások 
egyszerűsítése és a digitalizáció fokozása olyan fontos lépés lesz, amelyet a közlekedési 
infrastruktúra kiépítésének felgyorsítása érdekében a tagállamoknak meg kell tenniük. 

A TEN-T céljainak eléréséhez kulcsfontosságú, hogy elegendő beruházás álljon rendelkezésre. 
Valamennyi érintett uniós alapnak (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, InvestEU, esb-
alapok, Európai horizont stb.) és az Európai Beruházási Bank által nyújtott hitelezésnek 
figyelembe kell vennie a közlekedési ágazat sajátos szükségleteit. El kell kerülni a költségvetési 
megszorításokat. A közlekedési projektek pénzügyi támogatását alááshatja, hogy nincsen 
koordináció az intézmények között, nem lehet demonstrálni a finanszírozott projektek jelentette 
hozzáadott értéket, a kevésbé fejlett régiók számára nehézséget okoz az összetett pénzügyi 
mechanizmusok kihasználása, valamint a tagállamok vonakodnak határokon átnyúló 
szakaszokat támogatni. Ezért fontos, hogy egyszerűsítsék a kérelmezési eljárásokat és 
iránymutatást nyújtsanak a kevésbé fejlett régiók és országok számára intézményeik 
modernizálásához. Ezenkívül meg kell erősíteni a TEN-T és az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközön kívüli egyéb releváns uniós eszközök (pl. ERFA) közötti szinergiákat. A 
tagállamoknak teljes mértékben el kell kötelezniük magukat a megfelelő finanszírozás mellett, 
különösen a határokon átnyúló projektek tekintetében.

A TEN-T rendelet közelgő felülvizsgálata visszaállíthatja az európai közlekedési hálózatot a 
megfelelő pályára. De csak akkor, ha a felülvizsgálatot helyesen végzik el. Ambiciózusnak kell 
lennie, naprakésszé kell tennie a TEN-T-t, és alkalmassá kell tennie a jövő kihívásaira. A 
transzeurópai közlekedési hálózat kiépítésének kiemelt prioritásnak kell lennie az Unió 
számára.


