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JAVASLATOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. kéri a 23. cikk (3) bekezdésében a transzeurópai közlekedési hálózattal („TEN-T") 
kapcsolatos határozatok figyelembe vételét  (884/2004/EK és 1692/96/EK határozatok); 

2. kéri, hogy a 25. cikk (4) bekezdése tartalmazzon hivatkozást a TEN-T projektek 
határokon átívelő szegmenseivel kapcsolatos kétoldalú szerződésekre;

3. kéri, hogy a 39. cikk tartalmazza a TEN-T projektek határokon átívelő szegmenseivel 
kapcsolatos kétoldalú szerződések másolatait;

4. kéri megemlíteni - amennyiben szállítási projektekről van szó - az 50. cikk (b) pontja után, 
hogy az illető projektek hozzájárultak a Bizottság fehér könyvében meghatározott 
stratégiai célok eléréséhez, a vasúti és vízi szállítás irányába történő elmozdulástól kezdve 
a transzeurópai közlekedési hálózat megteremtéséig, melyben általános prioritást élveznek 
azok a határokon átnyúló projektek, melyek hozzájárulnak a régi és az új tagállamok, 
valamint az új tagállamok közötti összeköttetések javításához;

5. kéri, hogy TEN-T prioritást élvező projektek operatív programjai jelenjenek meg az 51. 
cikk (4) bekezdésében;

6. nyomatékosan kéri, hogy amennyiben nem létezik kötelező érvényű kétoldalú 
megállapodás a kapcsolódó szegmensek teljes mértékben a saját területükön történő 
kivitelezésében érintett tagállamok között, a TEN-T projektek határokon átívelő 
szegmenseivel kapcsolatban alapelvként ne lehessen előfinanszírozási kifizetéseket 
teljesíteni (81. cikk (2) bekezdés);

7. kéri a ca) pont 50. cikkbe történő beillesztését: „a főbb európai mobilitási és logisztikai 
projektekhez, mint pl.: a Galileo projekthez való hozzájárulás,"

8. kéri, hogy a fent említett ajánlásokat ne tekintsék az ERFA rendelet (COM(2004)0495) 5. 
cikk (3) bekezdése a) pontja alternatívájának, hanem a fenntartható regionális fejlesztési 
stratégiák közötti hiányosságok áthidalásához szükséges kiegészítésnek.

9. felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon arról, hogy e rendelet szerint a „Konvergencia” 
célkitűzéshez hozzájáruló tagállamok számára kifizetett, az Alapokból származó éves 
előirányzatok az intézményközi megállapodás elfogadásának a 22. cikkben meghatározott 
időpontjában ne haladják meg, hanem lehetőleg érjék el az adott tagállam GDP-jének 4%-
át. Kéri, hogy a közérdekű TEN-T projektekre vonatkozó 2236/95 EK rendelet szerinti 
közösségi támogatást ne vegyék figyelembe 4%-os felső korlát a 22. cikk alapján történő 
kiszámításakor.

10. ragaszkodik ahhoz, hogy a jelentős és 2007. január 1-je előtt kezdődő projektek esetében a 
kiadások az 55. cikk alapján a Bizottsághoz történő benyújtás időpontjától számítva 
elfogadhatók legyenek.
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INDOKOLÁS

Introduction

The draft Regulation, which is to be adopted under the assent (AVC) procedure, lays down 
general provisions on the European Regional Development Fund (ERDF), the European 
Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund. It repeals Regulation (EC) 1260/99. Specific 
Regulations for each of the Funds are laid down separately from this general Regulation. The 
general Regulation defines the objectives of the Funds, eligibility criteria for Member States 
and regions, the financial resources available and the criteria for their allocation. Rules 
governing the responsibilities of the Member States and the Commission on management, 
programming, monitoring, control and evaluation are also laid down.

The Regulation proposes a concentration of resources and activity on three objectives; the 
"convergence" of less developed Member States and regions (those whose per capita GDP is 
less than 75% of the community average) with other EU regions; enhancing regional 
competitiveness through anticipating and promoting economic change and helping people 
adapt to this; and European territorial cooperation which entails supporting cooperation at 
cross-border, transnational and interregional level. The first objective will be supported by the 
ERDF, the ESF and the Cohesion Fund, the second objective by the ERDF and the ESF and 
the third objective by the ERDF. The number of funds will be limited to three as opposed to 
the current six. The allocation of resources between the various objectives is 264 billion euros 
(78.5%) to convergence, 58.9 billion euros (17.2%) to regional competitiveness and 
employment and 13.2 billion euros (4%) to territorial cooperation over the period 2007 to 
2013 inclusive. No detailed estimate of expenditure on TEN-T for the forthcoming Cohesion 
and Structural Fund period is given in the draft regulation.

Cohesion and transport infrastructure

Your draftsman recalls that for the current and future programming periods the amounts 
allowed under the trans-European transport networks (TEN-T) budget heading would be 
insufficient to ensure progress in the TEN-T projects which have been identified and agreed. 
Considerable financial support from the ERDF and the Cohesion fund is necessary for their 
completion. An efficient TEN-T is a prerequisite for the realisation of the Lisbon and 
Gothenburg agendas, a properly functioning internal market, regional convergence and the 
achievement of the Community's environmental objectives. It is envisaged that such support 
will be made available within the framework of the "convergence" objective and the detailed 
provisions of the draft Regulation allow for this.

Observations based on experience to date

Whereas the European Union has made substantial sums available for TEN-T in the period 
2000-2006 (29.2 billion from the Structural Funds alone) progress towards the completion of 
these projects has been slow and even disappointing. In response to this it is now proposed in 
another draft Regulation on general rules for the trans-European networks (COM2004/475 
final) to increase the overall amounts and the percentage share of costs met by EU funding for 
individual projects. Concommitantly however it must be insured that the general rules for 
management and control of the Structural and Cohesion Funds protect Community resources 
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and ensure they are not advanced unless partnership funding from the Member States is real 
and effective. It is from this perspective that the above suggestions are put forward.

They concern ensuring that a firm co-funding commitment exists from Member States before 
significant Community resources are released for TEN-T projects and ensuring that for cross 
border projects firm bilateral agreements to complete projects segments on the respective 
sides of a border exist between Member States.



PE 355.502v02-00 6/6 AD\563654HU.doc

HU

ELJÁRÁS
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