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HU Egyesülve a sokféleségben HU

20.3.2019 A8-0094/195

Módosítás 195
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Stelios 
Kouloglou, Younous Omarjee, Helmut Scholz, Luke Ming Flanagan, Sofia Sakorafa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az éghajlatváltozás-kezelés 
fontosságát tükrözve, a Párizsi 
Megállapodás végrehajtása és az ENSZ 
fenntartható fejlesztési céljainak 
megvalósítása tekintetében tett uniós 
kötelezettségvállalásoknak megfelelően az 
alapok hozzájárulnak az éghajlati 
szempontok érvényesítéséhez és ahhoz, 
hogy az egész uniós költségvetésben a 
kiadások legalább 25 %-a járuljon hozzá 
az éghajlat-politikai célok eléréséhez. Az 
ERFA keretében végrehajtott műveletek 
várhatóan 30 %-kal járulnak hozzá az 
ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket 
szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. 
A Kohéziós Alap keretében végrehajtott 
műveletek várhatóan 37 %-kal járulnak 
hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-politikai 
célkitűzéseket szolgáló teljes pénzügyi 
keretösszegéhez.

(14) Az ERFA és a Kohéziós Alap 
célkitűzéseit a fenntartható fejlődés, 
különösen az éghajlatváltozás elleni 
kiemelt fontosságú küzdelem keretében, 
az Uniónak a Párizsi Megállapodás 
végrehajtására irányuló 
kötelezettségvállalásaival, az Egyesült 
Nemzetek 2030-ig tartó időszakra szóló 
menetrendjével és az ENSZ fenntartható 
fejlesztési céljaival összhangban, valamint 
a környezet minőségének megőrzésével, 
védelmével és javításával kapcsolatos cél 
Unió általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapítottak szerint, figyelembe véve a 
szennyező fizet elvet, továbbá a 
szegénységre és az egyenlőtlenségre 
összpontosítva, illetve a szociális és 
környezeti szempontból fenntartható 
gazdaságra való igazságos áttérést 
előtérbe helyezve, részvételen alapuló 
megközelítést követve, együttműködésben 
a megfelelő hatóságokkal, gazdasági és 
szociális partnerekkel, valamint a civil 
társadalmi szervezetekkel. Az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleség csökkenésével kapcsolatos 
problémák kezelésének fontosságát 
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tükröző módon az uniós, nemzeti és helyi 
szinten a Párizsi Megállapodás és az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési 
céljainak végrehajtását érintő uniós 
kötelezettségvállalásokkal összhangban 
teljesítendő szükséges fellépések 
finanszírozásához való hozzájárulás, 
valamint az ellenálló képességet és a 
kockázatok megelőzését, az azokra való 
felkészülést és reagálást összekapcsoló 
integrált katasztrófamegelőzési támogatás 
biztosítása érdekében az alapok hozzá 
fognak járulni az éghajlatvédelmi és a 
biológiai sokféleség védelmére irányuló 
intézkedések valamennyi szakpolitikára 
kiterjedő érvényesítéséhez, célul tűzve ki, 
hogy az uniós költségvetés a kiadásainak 
30%-ával támogassa az éghajlat-politikai 
célok elérését. Az alapoknak az Unió 
minden térségében jelentős mértékben 
hozzá kell járulniuk a körforgásos és 
karbonszegény gazdaság 
megvalósításához a regionális dimenzió 
teljes mértékű beépítésével. Az ERFA 
keretében végrehajtott műveleteknek 
legalább 40%-kal hozzá kell járulniuk az 
ERFA éghajlat-politikai célkitűzéseket 
szolgáló teljes pénzügyi keretösszegéhez. 
A Kohéziós Alap keretében végrehajtott 
műveletek várhatóan legalább 45%-kal 
járulnak hozzá a Kohéziós Alap éghajlat-
politikai célkitűzéseket szolgáló teljes 
pénzügyi keretösszegéhez. Ezeket a 
százalékos értékeket tiszteletben kell 
tartani a programozási időszak egésze 
során. Ezért a megfelelő tevékenységek 
meghatározására ezen alapok előkészítése 
és végrehajtása során, újbóli 
értékelésükre pedig a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálatok keretében 
kerül sor. Ezeket a tevékenységeket és a 
végrehajtásukra fenntartott pénzügyi 
forrásokat szerepeltetni kell az (EU) 
xxxx/xxxx rendelet [új CPR] 
IV. melléklete szerinti integrált nemzeti 
energia- és éghajlat-politikai tervekben, 
akárcsak az (EU) 2018/844 európai 
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parlamenti és tanácsi irányelv1 alapján 
létrehozott hosszú távú felújítási 
stratégiákban, hogy hozzájáruljanak az 
épületállomány 2050-ig történő 
dekarbonizációjához, és csatolni kell a 
programokhoz. Külön figyelmet kell 
fordítani a szén-dioxid-mentesítési 
kötelezettségvállalások miatt kihívásokkal 
küzdő, magas szén-dioxid-kibocsátású 
területekre, hogy segítséget kapjanak az 
Unió éghajlatváltozással kapcsolatos és az 
integrált nemzeti energia- és éghajlat-
politikai tervekben és az (EU) 2018/410 
európai parlamenti és tanácsi irányelvben 
(ETS-irányelv)2 foglalt 
kötelezettségvállalásaival összhangban 
álló stratégiák megvalósításához, és hogy 
a munkavállalók képzési és átképzési 
lehetőségek révén is védelemben 
részesüljenek.

Or. en

1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/844 irányelve (2018. május 30.) az épületek 
energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv 
módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 75. o.)
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/410 irányelve (2018. március 14.) a 2003/87/EK irányelvnek a 
költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő 
beruházások növelése érdekében történő módosításáról és az (EU) 2015/1814 határozat módosításáról (HL L 76., 
2018.3.19., 3. o.).
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20.3.2019 A8-0094/196

Módosítás 196
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az 1. csoportba tartozó 
tagállamoknak a technikai 
segítségnyújtástól eltérő prioritások alá 
tartozó összes ERFA forrásuk legalább 85 
%-át az 1. és 2. szakpolitikai célkitűzésre, 
legalább 60 %-át pedig az 1. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítaniuk;

a) A legfejlettebb régiók kategóriája 
(1. csoport) esetében:
i. az összes ERFA-forrás legalább 50%-át 
nemzeti szinten az 1. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani, és
ii. az összes ERFA-forrás legalább 40%-át 
nemzeti szinten a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/197

Módosítás 197
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2. csoportba tartozó 
tagállamoknak a technikai 
segítségnyújtástól eltérő prioritások alá 
tartozó összes ERFA forrásuk legalább 45 
%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, 
legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítaniuk;

b) Az átmeneti régiók kategóriája (2. 
csoport) esetében:
i. az összes ERFA-forrás legalább 40%-át 
nemzeti szinten az 1. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani, és  
ii. az összes ERFA-forrás legalább 40%-át 
nemzeti szinten a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/198

Módosítás 198
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Younous Omarjee, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A 3. csoportba tartozó 
tagállamoknak a technikai 
segítségnyújtástól eltérő prioritások alá 
tartozó összes ERFA forrásaik legalább 35 
%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, 
legalább 30 %-át pedig a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítaniuk.

c) A kevésbé fejlett régiók 
kategóriája (3. csoport) esetében:
i. az összes ERFA-forrás legalább 30%-át 
nemzeti szinten az 1. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani; 
ii. az összes ERFA-forrás legalább 40%-át 
nemzeti szinten a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítani;

Or. en
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20.3.2019 A8-0094/199

Módosítás 199
Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 
Helmut Scholz, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a fosszilis tüzelőanyagok 
gyártásával, feldolgozásával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások, a 
2009/33/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv26 4. cikkében meghatározott tiszta 
üzemű gépjárművekkel kapcsolatos 
beruházások kivételével;

h) a fosszilis tüzelőanyagok 
gyártásával, feldolgozásával, szállításával, 
forgalmazásával, tárolásával vagy 
égetésével kapcsolatos beruházások;

__________________ __________________
26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a 
tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról (HL L 120., 
2009.5.15., 5. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 
2009/33/EK irányelve (2009. április 23.) a 
tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról (HL L 120., 
2009.5.15., 5. o.).

Or. en


