
AD\608376HU.doc PE 368.023v03-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2006/2086(INI)

4.4.2006

VÉLEMÉNY
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi 
stratégiai iránymutatások a 2007 2013 közötti időszakra
2006/2086(INI))

A vélemény előadója: Zsolt László Becsey



PE 368.023v03-00 2/7 AD\608376HU.doc

HU

PA_NonLeg



AD\608376HU.doc 3/7 PE 368.023v03-00

HU

JAVASLATOK

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

1. üdvözli a Bizottság közleményét, amely az első lépést jelenti a növekedést és 
foglakoztatást támogató kohéziós politika stratégiai iránymutatásainak kidolgozásában;

2. e tekintetben megjegyzi, hogy a kiegyensúlyozott verseny és a közösségi térség 
többközpontú fejlesztése nagyobb társadalmi kohézióhoz vezet és ez tükröződik a 
Bizottság által meghatározott három fő prioritásban is – azaz a tagállamok, a régiók és a 
városok gazdasági vonzerejének tartós növelése, az innováció, a vállalkozói szellem és a 
tudásalapú gazdaság ösztönzése, valamint a több és jobb munkahely teremtése –, amelyek 
nem érhetők el a megfelelő nagyságrendű befektetések segítségével kialakított és 
finanszírozott, a lisszaboni stratégia keretében létrehozott hatékony, integrált és 
fenntartható közlekedési rendszerek nélkül;

3. így egyetért azzal, hogy a konvergencia-kritériumoknak megfelelő régiókban, illetve 
tagállamokban tervezett 30 európai érdekű projektnek elsőbbséget kell biztosítani, és 
elutasítja a prioritást élvező projektek számának csökkentésére irányuló erőfeszítéseket; 
ezzel együtt azonban sajnálatosnak tartja, hogy a közlekedési rendszerekbe történt EU-s 
befektetéseknek a 2007-2013 közötti időszakra a Tanács által javasolt összege egyáltalán 
nem elégséges az infrastruktúra javításához és az ehhez kötődő konvergencia eléréséhez, 
ezért ezt növelni kell; ragaszkodik ahhoz, hogy a TEN projektek finanszírozása 
támogatást kapjon az Alapból, amennyiben azt akarjuk hogy ezek a projektek sikeresek 
legyenek, azonban sajnálja az N+2 és N+3 szabályok Kohéziós Alapra történő 
alkalmazását;

4. elismeri a határokon átívelő projektek és a nemzetek között együttműködés jelentőségét a 
transznacionális integráció, az átjárhatóság és a kohézió megerősítése területén, amelyeket 
a pénzügyi támogatások útján ösztönözni kell annak érdekében, hogy az utak és 
vasútvonalak ne érjenek véget a nemzeti határoknál valamint a természetes határok 
(Alpok és Pireneusok) által képzett akadályok felszámolásához hozzájáruló határokon 
átívelő projektek fontosságát, amelyek előnyben részesítik a közúti és vasúti szállítás 
közötti intermodalitást, és megoldásokat kínálnak a túlzsúfoltságból adódó és biztonsági 
problémákra, különösen az élelmiszerszállítás terén;

5. felszólítja az EU-t és a nemzeti hatóságokat, hogy ne hagyják figyelmen kívül a belföldi 
vízi úthálózat jelentőségét sem;

6. egyetért a Bizottsággal abban, hogy a projektek kiválasztásánál a befektetés 
megtérülésének kritériumát a helyi és regionális gazdasági tevékenység, valamint a létező 
strukturális rendelkezések teljes figyelembe vétele mellett kell alkalmazni; elismeri, hogy 
ezzel összefüggésben a közös állami és magán befektetésekre irányuló partnerség csak 
abban az esetben képzelhető el, ha a gazdasági tevékenység szintje már most garanciát 
nyújt a befektetés megtérülésére, és a lisszaboni és göteborgi stratégiák értelmében 
megfelel a gazdasági rentabilitás elveinek;
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7. kiemeli a strukturális és kohéziós alapok által a városi és külvárosi területek 
közlekedéséhez nyújtott támogatások jelentőségét, ideértve az új közlekedési rendszereket 
vagy a már létező villamos-, helyi érdekű vasúthálózatokba, integrált rendszerekbe, illetve 
a járművekbe történő befektetéseket, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak a városi 
területek problémáinak kezeléséhez, miközben fenntartható módon ösztönzik a gazdasági 
tevékenységet; úgy véli, hogy ezen stratégiai célkitűzésének eléréséhez a „városi 
területek” fogalmát meg kell határozni az alapokra vonatkozó szabályozásban;

8. rámutat arra is, hogy a fenntartható turizmus nagyon fontos sok, köztük vidéki terület 
számára is, és hangsúlyozza, szükség van egy integrált és kellően megalapozott 
megközelítésre a vidéki, a belső, a perem- és a távol fekvő régiók közlekedésével 
kapcsolatban, különösen azért, hogy ezek a területek is részesüljenek a kohéziós politika 
nyújtotta előnyökből; szintén rámutat a regionális repterek játszotta szerep jelentőségére 
ennek sikerében.

9. hangsúlyozza az EK-Szerződés 299. cikke (2) bekezdése értelmében elfogadott 
különintézkedések megerősítésének szükségét a peremrégiók sajátságaiból adódó negatív 
hatások enyhítése érdekében a „tengeri autópályák” és egyéb közlekedési útvonalak 
keretében azért, hogy csökkenteni lehessen e régióknak az európai kontinenstől való 
távolsága miatt keletkező többletköltségeket;
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INDOKOLÁS

A kohéziós politika jelenlegi háttere

Az Európai Tanács által 2005. december 15-én hozott határozat, jelenlegi formájában azt 
jelenti, hogy transzeurópai közlekedési hálózatokra (TEN-T) rendelkezésre álló összeg a 
2006-2013 közötti időszakra a Bizottság által kért 20 milliárd euróról körülbelül 6 milliárd 
euróra fog csökkeni. Ez jelentős a kohéziós politika megfontolása szempontjából, ugyanis a 
csökkentés alkalmazása csak hátráltatná a már amúgy is lemaradásban lévő projektek 
kivitelezését, ugyanis a az állami-magán partnerek (ÁMP) nem tudják kipótolni a hiányzó 
összegeket. A kohézió tekintetében az új tagállamok vásárlóereje már így elég gyenge, és ez 
csak tovább nehezíti és bonyolítja az ÁMP-ket és egyéb megállapodásokat.

Üdvölendőek lennének új EBB-EBA alap lehetőségek, valamint lehetséges megállapodási 
garanciák, amennyiben a mind a fejlett, mind pedig a kohéziós tagállamokban a befektetési 
feltételek valóban vonzóak lennének.

Az EU 15 és az EU 10 összehasonlítása

A régi és az új tagállamok között sajnálatos egyenlőtlenség áll fenn a TEN-T kihasználásának 
szempontjából. Az új tagállamok, előkészületi pénzek kivételével a múlt nyárig nem hívtak le 
összegeket a TEN-T-ből. Összességében nagyon kevés TEN-T projekt van az új tagállamok, 
és a létezőket is javarészt a Kohéziós Alap finanszírozza.

Az egyes projektek alapokból történő támogatási szintjére vonatkozó új szabályozás sem lesz 
elég az új tagállamokban futó projektek lemaradásának megállításához. Ez indokolja az új 
tagállamok béli finanszírozási módok további hangsúlyozását a kohéziós célkitűzések elérése 
érdekében. Ezen kívül meg kell vizsgálni a különböző TEN-ek (TEN-T, TEN- Energia és 
kommunikáció) közötti kapcsolódási pontokat a lehetséges szinergiák helyének 
meghatározására, például a belföldi vízi közlekedés, a tengeri kikötők és az energiaellátó 
hálózatok között.

Közszolgálat és finanszírozási lehetőségek

A közszolgálatokat fenn kell tartani és fejleszteni kell, valamint meg kell vizsgálni, hogy 
mennyiben járulnak hozzá a kohéziós politika szempontjaihoz, ahogyan azt a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság teszi Erik Meijer jelentése alapján.

Amint az Markus Ferber kollégánk jelentésében elhangzott, a postai szolgáltatások, illetve a 
tömegközlekedés tekintetében megállapítható, hogy a tagállamok még mindig a finanszírozás 
régi és kipróbált módját alkalmazzák az általános szolgáltatásokra, és ebben a szektorban 
nagyon kevés a tapasztalat a finanszírozás más módjaira nézve. A bizottságnak tehát 
közelebbről meg kellene vizsgálnia ezeket a módszereket.

A rendszerek között reális egyensúly

Meg kell erősíteni a városok, külvárosok, illetve a távoli területek, például a kis falvak 
közlekedését, mert ennek kiemelkedő jelentősége van területi és társadalmi kohézióban, 
valamint hozzájárul a fejlődéshez és a környezetbatár infrastruktúra használatához.
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Ezen kívül, a kohéziós politika alkalmazásának fényében a Bizottságnak nagyon figyelmet 
kell szentelnie az alapvető közlekedési infrastruktúrára, különösen a vízi és vasúti 
közlekedésre. A vasúttal kapcsolatban külön figyelmet érdemel a sínhálózat és a géppark; az 
új tagállamokban nem tekinthetőek működési költségnek a gépparkra fordított kiadások.

Prioritások

A közlekedési hálózatok fejlesztésénél a versenyképesség növelését kell elsődleges célnak 
tekinteni, azonban figyelembe kell venni a régi és új tagállamok között fennálló 
különbségeket. A vasúti közlekedést hiba volna abszolút és mindenek feletti prioritásként 
kezelni, ugyanis az új tagállamokban sokkal nagyobb lemaradás van a közutak tekintetében.

A határokon átívelő projekteknek magas prioritást kell biztosítani, különös tekintettel a 
bővítésre és az EU új szomszédsági politikájára; a határokon átívelő projektek 
felbecsülhetetlen szerepet játszanak a közlekedési hálózatok fejlesztésében.

A TEN-T esetében azonban az 50%-os EU-s projekttámogatás túl alacsony mértékű. A 
határokon átívelő projektek estében legalább 70-80%-nak kellene lennie. Szem előtt kell 
tartani, hogy az új tagállamok mind tranzit országok.

A kohézióval kapcsolatos közlekedés-fejlesztésben szinergiát kell biztosítani a különböző 
közösségi politikák, mint pl. a vidékfejlesztés és a KAP között; e tekintetben adókedvezményt 
kell nyújtani a biodízelt használóknak, különösen az ukrán gáz válság fényében. Az 
infrastrukturális fejlesztés ösztönzőleg hathat az alternatív energiaforrások és módszerek 
használatára is (pl. LNG).

Regionális szempontból az új tagállamok regionális reptereit támogatni kell, ugyanis ezekben 
az országokban sok régióban a vasúti és közúti infrastruktúra alulfejlettsége miatt a regionális 
repterek létfontosságúak. Ezek lehetnek az egész régió közlekedési hálózata fejlesztésének 
húzóerői. E tekintetben meg kell erősíteni a helyi, regionális, nemzeti és határokon átívelő 
turizmus pozitív hatásait.
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