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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogi aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogi aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a jogi 
aktus tervezetével módosítani kívánt – jogi aktusra vonatkozik, a fejléc egy 
harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek a létező jogi aktusra és 
annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a 
▌jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai 
területi együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)

Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2018)0374),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére,
178. cikkére, 209. cikke (1) bekezdésére, 212. cikke (2) bekezdésére, valamint 
349. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C8-0229/2018),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottságának ...i véleményére2,

– tekintettel az eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság, 
a Fejlesztési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság és a Kulturális és Oktatási 
Bizottság véleményére (A8-0000/2018),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja, vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

                                               
1 HL L ... / a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 HL L ... / a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak érdekében, hogy az ERFA 
különböző szinteken támogassa az Unió 
területének harmonikus fejlődését, az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
(Interreg) keretében kell támogatnia a 
határokon átnyúló együttműködést, a 
transznacionális együttműködést, a tengeri 
együttműködést, a legkülső régiók 
együttműködését és az interregionális 
együttműködést.

(3) Annak érdekében, hogy az ERFA 
különböző szinteken támogassa az Unió 
területének harmonikus fejlődését, az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
(Interreg) keretében kell támogatnia a 
határokon átnyúló együttműködést, a 
transznacionális együttműködést, a tengeri 
együttműködést, a legkülső régiók 
együttműködését és az interregionális 
együttműködést. Ennek során meg kell 
erősíteni a partnerség és a többszintű 
kormányzás elvét, valamint támogatni kell 
a helyi alapú megközelítést.

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A határokon átnyúló 
együttműködés elemének a határrégiókban 
közösen meghatározott közös kihívások 
leküzdését kell megcéloznia, és ki kell 
aknáznia a határ menti területekben rejlő 
kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a 
Bizottság „A növekedés és a kohézió 
előmozdítása az EU határrégióiban” című 
közleményének23 („Határrégiókról szóló 
közlemény”) megfelelően. 
Következésképpen a határokon átnyúló 
elemnek a szárazföldi határokon történő 
együttműködésre kell korlátozódnia, a
tengeri határokon történő együttműködést 
pedig a transznacionális elembe kell 
beépíteni.

(4) A határokon átnyúló 
együttműködés elemének a határrégiókban 
közösen meghatározott közös kihívások 
leküzdését kell megcéloznia, és ki kell 
aknáznia a határ menti területekben rejlő 
kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a 
Bizottság „A növekedés és a kohézió 
előmozdítása az EU határrégióiban” című 
közleményének23 („Határrégiókról szóló 
közlemény”) megfelelően. 
Következésképpen a határokon átnyúló 
együttműködés a szárazföldi és tengeri 
határok mentén elhelyezkedő régiókat 
támogatja.

__________________ __________________

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 
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határrégióiban, COM(2017) 534 final, 
2017.9.20.

határrégióiban, COM(2017) 534 final, 
2017.9.20.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transznacionális együttműködési 
és a tengeri együttműködési elem célja, 
hogy az Unió kohéziós politikájának 
prioritásaihoz kötődő integrált területi 
fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse 
az együttműködést, és magában kell 
foglalnia a tengeri határokon átnyúló 
együttműködést is. A transznacionális 
együttműködésnek ki kell terjednie az Unió 
kontinentális részének nagyobb területeire, 
míg a tengeri együttműködésnek a tengeri 
medencék körüli területeket kell lefednie, 
és integrálnia kell a tengeri határokon 
átnyúló együttműködést a 2014–2020 
közötti programozási időszakban. A 
legnagyobb rugalmasságot kell biztosítani 
a korábbi tengeri határokon átnyúló 
együttműködés folytatásának egy nagyobb 
tengeri együttműködés keretében, 
különösen a lefedett terület, az 
együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a 
projekt partnerség követelményeinek 
meghatározásával, valamint alprogramok 
és egyedi irányító bizottságok 
létrehozásával.

(6) A transznacionális együttműködési 
és a tengeri együttműködési elem célja, 
hogy az Unió kohéziós politikájának 
prioritásaihoz kötődő integrált területi 
fejlesztést szolgáló fellépések útján erősítse 
az együttműködést. A transznacionális 
együttműködésnek ki kell terjednie az Unió 
kontinentális részének nagyobb területeire, 
míg a tengeri együttműködésnek a tengeri 
medencék körüli területeket kell lefednie, 
amelyek a határokon átnyúló programok 
esetében meghaladják a földrajzi területet.
A legnagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a korábbi tengeri határokon 
átnyúló együttműködés folytatásának egy 
nagyobb tengeri együttműködés keretében, 
különösen a lefedett terület, az 
együttműködés egyedi célkitűzéseinek és a 
projekt partnerség követelményeinek 
meghatározásával, valamint alprogramok 
és egyedi irányító bizottságok 
létrehozásával.

Or. de

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban az Interreg keretében az 
interregionális együttműködési programok 
terén szerzett tapasztalatok alapján, 
valamint a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjaiban az ilyen 
együttműködés hiányából kiindulva az
interregionális együttműködési elemnek 
konkrétabban kell összpontosítania a 
kohéziós politika hatékonyságának 
növelésére. Ezt az elemet ezért két 
programra kell korlátozni; egy programra 
abból a célból, hogy lehetővé tegyen 
minden fajta tapasztalatot, innovatív 
megközelítést és kapacitásépítést mindkét 
célkitűzés programjai számára, és 
támogassa a létrehozott területi 
együttműködés európai csoportosulásait, 
vagy azok létrehozását az Európai 
Parlament és a Tanács 1082/2006/EK 
rendelet24 szerint, egy másik programra 
pedig a fejlődési irányzatok elemzésének 
fejlesztése céljából. Az Unió területén 
történő projektalapú együttműködést be 
kell építeni az interregionális innovációs 
beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt 
szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság 
„Az innováció erősítése Európa régióiban: 
az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái”25 című 
közleményének megvalósításával, 
különösen a tematikus intelligens 
szakosodási platformok támogatása 
céljából olyan területeken, mint az 
energia, az ipari modernizáció vagy az 
agrár-élelmiszeripar. Végül pedig, a 
funkcionális városi területekre vagy 
városi területekre összpontosító integrált 
területi fejlesztést a programokon belül a 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés programjain 
belül, és egyetlen ehhez tartó eszközben, 
az „Európai városi kezdeményezésben” 
koncentráltan kell kezelni. Az 
interregionális együttműködési elemhez 

(8) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban egyrészt az Interreg keretében 
az interregionális együttműködési
programok terén szerzett pozitív
tapasztalatok alapján, másrészt pedig a 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés programjaiban az 
ilyen együttműködés hiányából kiindulva a 
városok és régiók interregionális 
együttműködése fontos eleme annak, hogy
a kohéziós politika terén közös 
megoldásokat találjanak, és tartós 
partnerségeket alakítsanak ki. Ezért 
folytatni kell a meglévő programokat és 
különösen a projektalapú együttműködést, 
beleértve a területi együttműködés európai 
csoportosulásainak támogatását. A 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés érdekében
folytatott interregionális együttműködés 
lehetőségeit a regionális hálózatépítés és 
koordinációra vonatkozó korai 
intézkedések révén a programozást 
megelőzően kell támogatni. Az
interregionális innovációs beruházásokra 
vonatkozó új elemnek a tematikus 
intelligens szakosodási platformok 
támogatását kell szolgálnia olyan 
területeken, mint az energia, az ipari 
modernizáció vagy az agrár-
élelmiszeripar, valamint elő kell segítenie
a Bizottság „Az innováció erősítése Európa 
régióiban: az ellenállóképes, inkluzív és 
fenntartható növekedés stratégiái”25 című 
közleményének megvalósítását. Az 
interregionális együttműködési elemhez 
tartozó programoknak ki kell terjedniük
az egész Unióra, és harmadik országok 
részvételére is nyitottnak kell lenniük.



PR\1159952HU.docx 9/33 PE626.663v01-00

HU

tartozó két programnak ki kell terjednie az 
egész Unióra, és harmadik országok 
részvételére is nyitottnak kell lennie.

__________________ __________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) 
az európai területi együttműködési 
csoportosulásról (HL L 210., 2006.07.31., 
19. o.)

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) 
az európai területi együttműködési 
csoportosulásról (HL L 210., 2006.07.31., 
19. o.)

25 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az innováció 
erősítése Európa régióiban: az 
ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái – COM(2017) 376 
final, 2017.7.18.

25 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az innováció 
erősítése Európa régióiban: az 
ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái – COM(2017) 376 
final, 2017.7.18.

Or. de

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az Interreg 
egyes elemeihez hozzárendelt 
erőforrásokat, beleértve az egyes 
tagállamok részesedését a határokon 
átnyúló együttműködésre, a 
transznacionális együttműködésre és a 
tengeri együttműködésre, a legkülső 
régiókkal folytatott együttműködésre és az 
interregionális együttműködésre szánt 
globális összegekből, valamint a 
tagállamok rendelkezésére álló 
lehetőségeket az ezen elemek közötti 
rugalmasságot illetően. A 2014–2020 
közötti programozási időszakhoz képest a 
határokon átnyúló együttműködés 
részesedését csökkenteni kell, míg a 
transznacionális együttműködés és a 
tengeri együttműködés részesedését 
növelni kell a tengeri együttműködés 

(15) Meg kell határozni az Interreg 
egyes elemeihez hozzárendelt 
erőforrásokat, beleértve az egyes 
tagállamok részesedését a határokon 
átnyúló együttműködésre, a 
transznacionális együttműködésre és a 
tengeri együttműködésre, a legkülső 
régiókkal folytatott együttműködésre és az 
interregionális együttműködésre szánt 
globális összegekből, valamint a 
tagállamok rendelkezésére álló 
lehetőségeket az ezen elemek közötti 
rugalmasságot illetően.
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integrálása miatt, és létre kell hozni egy 
új, a legkülső régiók együttműködésére 
vonatkozó elemet.

Or. de

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A határokon átnyúló-
együttműködési programok tekintetében 
fontos és sikeres eszköz a határ menti 
akadályok leküzdésére, a helyi lakosság 
közötti kapcsolatok támogatására, 
valamint ezáltal a határ menti régiók és 
polgáraik egymáshoz való közelebb 
hozása. Az emberek közötti (P2P) és
kisméretű projekteket számos különböző 
területen hajtanak végre, idetartozik a 
kultúra, a sport, a turisztika, az oktatás és 
a szakképzés, a gazdaság, a tudomány, a 
környezetvédelem és az ökológia, az 
egészségügy, a közlekedés és a szűkebb 
infrastruktúra, a közigazgatási 
együttműködés, a promóciós 
tevékenységek. Amint azt a Régiók 
Bizottságának „Emberek közötti és kis 
méretű projektek a határokon átnyúló 
együttműködési programokban”32 című 
véleménye is rámutat arra, hogy az 
emberek közötti és a kisméretű projektek 
nagy európai hozzáadott értéket 
nyújtanak, és jelentősen hozzájárulnak a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok átfogó céljához.

Or. de
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Pontosítani kell az irányadó 
szabályokat a kis projektre vonatkozó 
alapok tekintetében, amelyek az Interreg 
megléte óta folyamatosan megvalósulnak, 
de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi 
rendelkezések. Amint a Régiók 
Bizottságának véleménye „Emberek 
közötti és kis méretű projektek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programokban”32 címmel rámutat, az 
ilyen kisprojekt alapok fontos szerepet 
játszanak az emberek és intézmények 
közötti bizalomépítésben, nagy európai
hozzáadott értéket nyújtanak, és 
jelentősen hozzájárulnak a határokon 
átnyúló együttműködési programok átfogó 
céljához a határ menti akadályok 
leküzdése, valamint a határ menti 
területek és állampolgáraik integrálása 
révén. Annak érdekében, hogy 
egyszerűsítsük a kis projektek 
finanszírozásának irányítását a végső 
kedvezményezettek számára, akik gyakran 
nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy uniós 
alapokra pályázzanak, egy bizonyos 
küszöbérték alatt kötelezővé kell tenni az 
egyszerűsített költség-opciók és az átalány 
összegek alkalmazását.

(23) Az Interreg megléte óta az 
emberek közötti és kisméretű projektek 
főként kis projektre vonatkozó alapok 
vagy hasonló eszközök révén részesültek 
támogatásban, amelyekre azonban soha 
nem vonatkoztak egyedi rendelkezések, 
ezért pontosítani kell az irányadó 
szabályokat a kis projektre vonatkozó 
alapok tekintetében. Annak érdekében, 
hogy biztosítsuk az emberek közötti és
kisméretű projektek hozzáadott értékét és 
előnyeit, valamint hogy egyszerűsítsük a 
kis projektek finanszírozásának irányítását 
a végső kedvezményezettek számára, akik 
gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, 
hogy uniós alapokra pályázzanak, egy 
bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell 
tenni az egyszerűsített költség-opciók és az 
átalány összegek alkalmazását.

__________________ __________________

32 A Régiók Európai Bizottsága véleménye 
– Emberek közötti és kisméretű projektek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programokban, 2017. július 12. HL C 342., 
2017.10.12., 38. o.

32 A Régiók Európai Bizottsága véleménye 
– Emberek közötti és kisméretű projektek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programokban, 2017. július 12. HL C 342., 
2017.10.12., 38. o.

Or. de
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az adminisztratív terhek 
csökkentése során a rendelet [új CPR] 77. 
és az azt követő cikkeiben említett, 
Interreg-programok irányítási és 
ellenőrzési rendszerére vonatkozó, javított 
megfelelő szabályozás előnyeinek 
hasznosítása érdekében köteles a 
Bizottság, a tagállamok és a régiók 
szorosan együttműködni.

Or. de

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A tagállamokat arra kell 
ösztönözni, hogy az irányító hatósági 
funkciókkal egy európai területi 
együttműködési csoportosulást bízzanak 
meg, vagy hozzanak létre olyan 
csoportosulást, mint más határon átnyúló 
jogi testületek, amelyek felelősek egy 
alprogramért, egy integrált területi 
beruházásért, vagy egy vagy több kis
projekt alapért, vagy egyedüli partnerként 
járjanak el.

(27) A tagállamokat arra kell 
ösztönözni, hogy az irányító hatósági 
funkciókkal egy európai területi 
együttműködési csoportosulást bízzanak 
meg, vagy hozzanak létre olyan 
csoportosulást, mint más határon átnyúló 
jogi testületek, amelyek felelősek egy 
alprogramért vagy egy integrált területi 
beruházásért, vagy egyedüli partnerként 
járjanak el.

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az európai területi együttműködés 
előmozdítása már évek óta az uniós 
kohéziós politika egyik fontos prioritása. 
A kkv-k részre az európai területi 
együttműködés projektjeinek költségei 
tekintetében nyújtott támogatás az 
általános csoportmentességi rendelet 
alapján mentesül a bejelentési 
kötelezettség alól. A különböző méretű 
vállalkozások általi beruházásokra 
nyújtott regionális támogatásra vonatkozó 
különös rendelkezéseket a regionális 
támogatásokról (2014–2020) szóló 
iránymutatás és az általános 
csoportmentességi rendelet regionális 
támogatási szakasza is tartalmazza. Mivel 
az európai területi együttműködés 
projektjei számára nyújtott támogatások a 
belső piaccal összeegyeztethetőek 
lennének, és a versenyre és a tagállamok 
közötti kereskedelemre csak korlátozott 
hatást gyakorolnának, azokat ki kell 
vonni a támogatásvizsgálat hatálya alól, 
és azoknak mentesülniük kell az 
EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettség alól.

Or. de

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. „határokon átnyúló jogi személy”: 
egy Interreg programban részt vevő 
valamely ország törvényei szerint létrejött 
jogi személy, feltéve, hogy legalább két 
részt vevő országból származó területi 
hatóságok vagy egyéb testületek hozták 
létre.

4. „határokon átnyúló jogi személy”: 
egy Interreg programban részt vevő 
valamely ország törvényei szerint létrejött 
jogi személy, illetve EU-régió, feltéve, 
hogy legalább két részt vevő országból 
származó területi hatóságok vagy egyéb 
testületek hozták létre.
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Or. de

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) belső határokon átnyúló 
együttműködés két vagy több tagállam 
szomszédos szárazföldi határrégiói között, 
vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk 
(3) bekezdésében felsorolt egy vagy több 
harmadik ország szomszédos szárazföldi 
határrégiói között; vagy

a) belső határokon átnyúló 
együttműködés két vagy több tagállam 
szomszédos szárazföldi és tengeri
határrégiói között, vagy legalább egy 
tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében 
felsorolt egy vagy több harmadik ország 
szomszédos szárazföldi és tengeri
határrégiói között; vagy

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – l pont – b alpont – bevezető fordulat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) külső határokon átnyúló 
együttműködés legalább egy tagállam és a 
következők közül egy vagy több entitás 
szomszédos szárazföldi határrégiói között:

b) külső határokon átnyúló 
együttműködés legalább egy tagállam és a 
következők közül egy vagy több entitás 
szomszédos szárazföldi és tengeri
határrégiói között:

Or. de

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. transznacionális együttműködés és 
tengeri együttműködés nagyobb 

2. Határokon átnyúló 
együttműködést meghaladó földrajzi 
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transznacionális területeken vagy tengeri 
medencék körül, amely nemzeti, regionális 
és helyi programpartnereket érint 
tagállamokban, harmadik országokban és
partnerországokban és Grönlandon, egy 
magasabb fokú területi integráció elérése 
érdekében („2. elem”; csak 
transznacionális együttműködésre történő 
hivatkozásnál: „2A. Elem”; csak tengeri 
együttműködésre történő hivatkozásnál: 
„2B. elem”);

lefedettségen túlnyúló transznacionális 
együttműködés és tengeri együttműködés 
nagyobb transznacionális területeken vagy 
tengeri medencék körül, amely nemzeti, 
regionális és helyi programpartnereket 
érint tagállamokban, harmadik 
országokban és partnerországokban és 
Grönlandon, egy magasabb fokú területi 
integráció elérése érdekében („2. elem”; 
csak transznacionális együttműködésre 
történő hivatkozásnál: „2A. Elem”; csak 
tengeri együttműködésre, beleértve a 
hátországra, történő hivatkozásnál: „2B. 
elem”);

Or. de

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. interregionális együttműködés a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítésére („4. elem”) a következők 
ösztönzése révén:

4. interregionális együttműködés a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítésére, és különösen a kohéziós 
politikára vonatkozó közös megoldások 
támogatására, valamint tartós 
partnerségeket kialakítására („4. elem”) a 
következők ösztönzése révén:

Or. de

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a alpont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjainak végrehajtása, 
különösen legalább egy másik 

törölve
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tagállamban lévő kedvezményezettekkel 
folytatott interregionális és 
transznacionális fellépések tekintetében;

Or. de

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tapasztalatok és kapacitásépítés 
cseréje az Unión belül a partnerek között 
a következőkkel kapcsolatban:

i. a „Beruházás a munkahelyteremtésbe 
és növekedésbe” célkitűzés programjainak 
végrehajtása, különösen legalább egy 
másik tagállamban lévő 
kedvezményezettekkel folytatott 
interregionális és transznacionális 
fellépések tekintetében;

ii. tapasztalatok alapvetően a „Beruházás 
a növekedésbe és munkahelyteremtésbe” 
célkitűzés keretében megvalósuló operatív 
programok számára való átadása.

Or. de

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határokon átnyúló 
együttműködés esetében az ERFA által 
támogatandó régióknak az Unió harmadik 
országokkal vagy partnerországokkal 
közös valamennyi belső és külső 
szárazföldi határa mentén található NUTS 
3. szintű régióknak kell, hogy legyenek.

(1) A határokon átnyúló 
együttműködés esetében az ERFA által 
támogatandó régióknak az Unió harmadik 
országokkal vagy partnerországokkal 
közös valamennyi belső és külső 
szárazföldi határa mentén található NUTS 
3. szintű régióknak kell, hogy legyenek, a 
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2014–2020 közötti programozási időszak 
együttműködési területei koherenciájának 
és folyamatosságának biztosításához 
szükséges esetleges kiigazítások sérelme 
nélkül.

Or. de

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azok a tengeri határokon lévő 
régiók, amelyeket a tengeren keresztül 
állandó összeköttetés kapcsol össze, 
szintén támogatandók a határokon 
átnyúló együttműködés keretében.

törölve

Or. de

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A belső határokon átnyúló 
együttműködés Interreg programjai 
magukba foglalhatnak Norvégiában, 
Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő 
olyan régiókat, amelyek megfelelnek a 
NUTS 3. szintű régióknak, valamint 
Liechtensteint, Andorrát és Monacót.

(3) A belső határokon átnyúló 
együttműködés Interreg programjai 
magukba foglalhatnak Norvégiában, 
Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő 
olyan régiókat, amelyek megfelelnek a 
NUTS 3. szintű régióknak, valamint 
Liechtensteint, Andorrát, Monacót és San 
Marinót.

Or. de
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A transznacionális és tengeri 
együttműködés esetében az ERFA által 
támogatandó régiók az Unió egybefüggő 
funkcionális területeket lefedő NUTS 
2. szintű régiói kell, hogy legyenek, 
figyelembe véve adott esetben a 
makroregionális stratégiákat vagy a tengeri 
medencékre vonatkozó stratégiákat.

(1) Határokon átnyúló 
együttműködést meghaladó földrajzi 
lefedettségen túlnyúló transznacionális és 
tengeri együttműködés esetében az ERFA 
által támogatandó régiók az Unió 
egybefüggő funkcionális területeket lefedő 
NUTS 2. szintű régiói kell, hogy legyenek, 
figyelembe véve adott esetben a 
makroregionális stratégiákat vagy a tengeri 
medencékre vonatkozó stratégiákat.

Or. de

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Interreg program bármely 
4. eleme tekintetében, vagy az 5. elembe 
tartozó interregionális innovációs 
beruházások tekintetében az ERFA-nak az 
Unió egész területét támogatnia kell.

(1) Az Interreg program bármely 
4. eleme tekintetében, vagy az 5. elembe 
tartozó interregionális innovációs 
beruházások tekintetében az ERFA-nak az 
Unió egész területét támogatnia kell. 
Harmadik országok e programokban részt 
vehetnek, ha a külső elkülönített bevételek 
formájában hozzájárulnak a 
finanszírozáshoz.

Or. de

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 
2021–2027 közötti programozási időszak 
során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a 
Kohéziós Alapból költségvetési 
kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
és az (EU) [új CPR] rendelet 
[102. cikkének (1) bekezdésében] 
meghatározott globális forrásokból 8 430 
000 000 EUR-t tesznek ki.

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 
2021–2027 közötti programozási időszak 
során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a 
Kohéziós Alapból költségvetési 
kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
és az (EU) [új CPR] rendelet 
[103. cikkének (1) bekezdésében] 
meghatározott globális forrásokból a 
3. cikkben említett 1-4. elem tekintetében 
3 %-ot (azaz összesen xx xxxxxx xxx 
EUR-t) és az 5. elem tekintetében további 
0,3 %-ot ((azaz összesen x xxx xxx xxx 
EUR-t) tesznek ki.

Or. de

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezető fordulat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokat a következőképpen kell 
allokálni:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
forrásokat az 1-4. elem tekintetében a 
következőképpen kell allokálni:

Or. de

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 52,7 % (azaz összesen 4 440 000 
000 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára (1. elem);

a) 74,8 % (azaz összesen x xxx xxx 
xxx EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára (1. elem);

Or. de
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 31,4 % (azaz összesen 
2 649 000 000 EUR) a transznacionális 
együttműködés és a tengeri együttműködés 
számára (2. elem);

b) 18 % (azaz összesen 
x xxx xxx xxx EUR) a transznacionális 
együttműködés és a tengeri együttműködés 
számára (2. elem);

Or. de

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 3,2 % (azaz összesen 270 100 000
EUR) a legkülső régiók együttműködése 
számára (3. elem);

c) 2,2 % (azaz összesen 
xxx xxx xxx EUR) a legkülső régiók 
együttműködése számára (3. elem);

Or. de

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 1,2 % (azaz összesen 100 100 000
EUR) az interregionális együttműködés 
számára (4. elem).

d) 5 % (azaz összesen 
xxx xxx xxx EUR) az interregionális 
együttműködés számára (4. elem).

Or. de
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 11,5 % (azaz összesen 
970 000 000 EUR) az interregionális 
innovációs beruházások számára (5. 
elem).

törölve

Or. de

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társfinanszírozási arány az egyes 
Interreg programok szintjén nem lehet 
magasabb, mint 70 %, kivéve, ha az 
Interreg programok külső határokon 
átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az 
(EU) [IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, 
illetve az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, 
vagy ezek keretében elfogadott más jogi 
aktus magasabb százalékot ír elő.

A társfinanszírozási arány az egyes 
Interreg programok szintjén nem lehet 
magasabb, mint 85 %.

Or. de

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés – a pont – bevezető fordulat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1. és 2B. elemű Interreg 
programok keretében:

a) az 1. és 2. elemű Interreg 
programok keretében:

Or. de
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA, és adott esetben az Unió 
külső finanszírozási eszközei esetében az 
egyes Interreg programok számára az 1., 2. 
és 3. elemek keretében nyújtott technikai 
segítségtől eltérő prioritások 
előirányzatainak további 15 %-át a „jobb 
Interreg kormányzás” Interreg-specifikus 
célkitűzéshez, vagy a „biztonságosabb és 
veszélytelenebb Európa” külső Interreg-
specifikus célkitűzéshez kell 
hozzárendelni.

(2) Az ERFA, és adott esetben az Unió 
külső finanszírozási eszközei esetében az 
egyes Interreg programok számára az 1., 2. 
és 3. elemek keretében nyújtott technikai 
segítségtől eltérő prioritások 
előirányzatainak legfeljebb 15 %-át a „jobb 
Interreg kormányzás” Interreg-specifikus 
célkitűzéshez, vagy a „biztonságosabb és 
veszélytelenebb Európa” külső Interreg-
specifikus célkitűzéshez kell 
hozzárendelni.

Or. de

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A leendő irányító hatóság szerinti tagállam 
(hatálybalépés ideje plusz kilenc hónap;) 
határidőig köteles Interreg programot 
benyújtani a Bizottsághoz az összes részt 
vevő állam és – adott esetben – harmadik 
országok, partnerországok és tengerentúli 
országok és területek nevében.

A leendő irányító hatóság szerinti tagállam 
(hatálybalépés ideje plusz kilenc hónap;) 
határidőig köteles a mindenkori határ 
mentén egy vagy több Interreg programot 
benyújtani a Bizottsághoz az összes részt 
vevő állam és – adott esetben – harmadik 
országok, partnerországok és tengerentúli 
országok és területek nevében.

Or. de

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Kellően indokolt esetekben és a 
Bizottsággal egyetértésben a program 
végrehajtása hatékonyságának növelése és 
nagyobb szabású műveletek elérése 
érdekében az érintett tagállam dönthet úgy, 
hogy az ERFA alapból a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alapján a megfelelő programra 
elkülönített összeg legfeljebb [x] %-át 
Interreg programokra csoportosítja át 
ugyanazon régió esetében. Az 
átcsoportosított összeg külön prioritást 
vagy külön prioritásokat képez.

(3) A program végrehajtása 
hatékonyságának növelése és nagyobb 
szabású műveletek elérése érdekében az 
érintett tagállam dönthet úgy, hogy az 
ERFA alapból a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alapján a megfelelő programra 
elkülönített összeg legfeljebb 15 %-át 
Interreg programokra csoportosítja át 
ugyanazon régió esetében. Minden 
tagállam előzetesen közli a Bizottsággal, 
hogy kíván-e élni ezzel az átcsoportosítási
lehetőséggel, és a döntését a Bizottság 
számára megindokolja. Az átcsoportosított 
összeg külön prioritást vagy külön 
prioritásokat képez.

Or. de

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerek együttműködnek az Interreg 
műveletek kidolgozásában,
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

A partnerek együttműködnek az Interreg 
műveletek kidolgozásában és
végrehajtásában, valamint személyzetének 
biztosításában és/vagy finanszírozásában.

Or. de

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikkben foglalt feltételek betartása 
mellett ugyanakkor az egyetlen partnert 

törölve
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olyan tagállamban is be lehet jegyezni, 
amely nem vesz részt a programban.

Or. de

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Interreg programon belül az ERFA alapból 
vagy – adott esetben – az Unió külső 
finanszírozási eszközéből kisprojekt 
alapokhoz teljesített hozzájárulás nem 
haladhatja meg a 20 000 000 EUR összeget 
vagy az Interreg teljes felosztásának 15 %-
át, attól függően, hogy melyik 
alacsonyabb.

Interreg programon belül az ERFA alapból 
vagy – adott esetben – az Unió külső 
finanszírozási eszközéből kisprojekt 
alapokhoz teljesített teljes hozzájárulás 
nem haladhatja meg az Interreg teljes 
felosztásának 20 %-át.

Or. de

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kisprojekt alapon belül a végső 
kedvezményezettek az ERFA alapból vagy 
– adott esetben – az Unió külső 
finanszírozási eszközeiből részesülhet 
támogatásban a kedvezményezetten 
keresztül, és az adott kisprojekt alapon 
belül hajtják végre a kisprojekteket 
(kisprojekt).

Egy vagy több kisprojekt alapon belül a 
végső kedvezményezettek az ERFA 
alapból vagy – adott esetben – az Unió 
külső finanszírozási eszközeiből 
részesülhet támogatásban a 
kedvezményezetten keresztül, és az adott 
kisprojekt alapon, illetve alapokon belül 
hajtják végre a kisprojekteket (kisprojekt).

Or. de
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kisprojekt alap 
kedvezményezettje határokon átnyúló jogi 
személy vagy európai területi 
együttműködési csoportosulás.

(2) A kisprojekt alap 
kedvezményezettje határokon átnyúló jogi 
személy, EU-régió vagy európai területi 
együttműködési csoportosulás.

Or. de

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kedvezményezett szintjén a 
kisprojekt alap kezeléséhez generált 
személyzeti és közvetett költségek nem 
haladhatják meg az adott kisprojekt alap 
összes elszámolható költségének 20 %-át.

(5) A kedvezményezett szintjén a 
kisprojekt alap kezeléséhez generált 
személyzeti és közvetett költségek nem 
haladhatják meg az adott kisprojekt alap, 
illetve alapok összes elszámolható 
költségének 20 %-át.

Or. de

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes irányító hatóságok minden évben 
január 31-ig, március 31-ig, május 31-ig,
július 31-ig, szeptember 30-ig és 
november 30-ig elektronikusan továbbítják 
az adott Interreg programra vonatkozó 
halmozott adatokat a Bizottsághoz az (EU) 
[új CPR] rendelet [VII.] mellékletben 
meghatározott sablon szerint.

Az egyes irányító hatóságok minden évben 
január 31-ig, május 31-ig és szeptember
30-ig elektronikusan továbbítják az adott 
Interreg programra vonatkozó halmozott 
adatokat a Bizottsághoz az (EU) [új CPR] 
rendelet [VII.] mellékletben meghatározott 
sablon szerint.
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Or. de

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] 
mellékletében lefektetett közös 
teljesítmény- és közös eredménymutatókat, 
illetve – szükség esetén – a 
programspecifikus teljesítmény és 
eredménymutatókat az (EU) [új CPR] 
rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az 
e rendelet 17. cikke (3) bekezdése 
d) pontjának ii. alpontjai és 31. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint kell
használni.

(1) Az (EU) [új ERFA] rendelet [I.] 
mellékletében lefektetett közös 
teljesítmény- és közös eredménymutatókat, 
illetve – szükség esetén – a 
programspecifikus teljesítmény és 
eredménymutatókat az (EU) [új CPR] 
rendelet [12. cikke (1) bekezdésének] és az 
e rendelet 17. cikke (4) bekezdése 
e) pontjának ii. alpontjai és 31. cikke 
(2) bekezdésének b) pontja szerint kell 
használni.

Or. de

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) földvásárlás az (EU) [új CPR] 
rendelet [58. cikke (1) bekezdésének 
c) pontja] szerint;

a) földvásárlás az (EU) [új CPR] 
rendelet [58. cikke (1) bekezdésének 
b) pontja] szerint;

Or. de

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság és az ellenőrző (2) Az irányító hatóság és az ellenőrző 
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hatóság ugyanabban a tagállamban kell, 
hogy működjön.

hatóság működhetnek ugyanabban a 
tagállamban.

Or. de

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben az irányító hatóság 
közreműködő szervezetet jelöl ki az 
Interreg program keretében az (EU) [új 
CPR] rendelet [65. cikke (3) bekezdése] 
szerint, az együttműködő szervezetnek egy 
vagy több részt vevő tagállamban vagy –
adott esetben – harmadik országban, 
partnerországban vagy tengerentúli 
országban vagy területen kell ezeket a 
feladatokat elvégeznie.

(6) Amennyiben az irányító hatóság 
egy vagy több közreműködő szervezetet 
jelöl ki az Interreg program keretében az 
(EU) [új CPR] rendelet [65. cikke (3) 
bekezdése] szerint, az együttműködő 
szervezetnek, illetve szervezeteknek egy 
vagy több részt vevő tagállamban vagy –
adott esetben – harmadik országban, 
partnerországban vagy tengerentúli 
országban vagy területen kell ezeket a 
feladatokat elvégeznie, illetve elvégezniük.

Or. de

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021: 1 % a) 2021: 2 %

Or. de

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022: 1 % b) 2022: 0,8 %

Or. de

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023: 1 % c) 2023: 0,8 %

Or. de

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 2024: 1 % d) 2024: 0,8 %

Or. de

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2025: 1 % e) 2025: 0,8 %

Or. de
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Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) 2026: 1 % f) 2026: 0,8 %

Or. de

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
62 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

62 a cikk (új)

Az EUMSZ 108. cikk (3) bekezdés szerinti 
bejelentési kötelezettség alóli mentesítés.

Az európai területi együttműködés 
projektjei számára nyújtott támogatásokat 
ki kell vonni a támogatásvizsgálat hatálya 
alól, és azoknak mentesülniük kell az 
EUMSZ 108. cikk (3) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettség alól.

Or. de
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés

Az Európai Unió 60 évvel a Római Szerződés aláírását követően a kezdeti egyszerű gazdasági 
unióból a társadalom egészét érintő békeprojektté fejlődött. Annak érdekében, hogy ezt a 
projektet fenntarthassuk, és tekintettel az európai politika nacionalista tendenciákkal és 
elszigetelődéssel kapcsolatos kihívásaira, valamint az euroszkeptikus és esetenként Európa-
ellenes hozzáállásra elengedhetetlen az európai tagállamok jószomszédi viszonyának 
fenntartása.

Az európai területi együttműködés különösen ezekkel az alapvetésekkel foglalkozik aktívan, 
és jelentős mértékben és kézzelfoghatóan hozzájárul az európaiak egymás határokon átnyúló 
megismeréséhez, és ahhoz, hogy az európaiak a kihívásokat közösen válaszolják meg, és 
Európát, mint közösséget továbbfejlesszék, illetve alakítsák. Ily módon a határokkal 
kapcsolatos, legfőképpen az európai polgárok fejében létező akadályok lépésről lépésre 
megszűnnek, és a határ menti területek olyan közös területekké válnak, amelyekben Európa a 
mindennapi életben kézzelfogható és megtapasztalható lesz.

Az elmúlt évtizedekben az európai területi együttműködés ezáltal vitathatatlanul hozzájárult 
Európa kohéziójához, és a határok és bürokratikus akadályok megszüntetésével elősegítette a 
mindennapi együttélést határokon átnyúló elterjedését és egyszerűsítését. Az előadó ezért 
különösképp üdvözli, hogy az Európai Bizottság a 2020 utáni támogatási időszakra vonatkozó 
új rendelettervezetének benyújtásával megerősítette, hogy az európai területi együttműködés 
jelentős európai hozzáadott értékkel bír.

Az előadó megítélése szerint egyébként az európai területi együttműködésben rejlő lehetőség 
a vonzó projektfinanszírozások ellenére nem lett teljes mértékben kihasználva, mivel a 
lehetséges kedvezményezettekkel, valamint a végrehajtó hatóságokkal szembeni 
adminisztratív követelmények aggasztó szintre emelkedtek. Valójában e követelmények 
minden egyes támogatási időszakban nőttek, és jelenleg olyan mértéket értek el, amely az 
egyes érdeklődőket elrettenti már a kérelem benyújtásától is. Egyidejűleg az így tapasztalatot 
szerző kérelmezők aránytalanul nagy számban tűnnek fel az európai területi együttműködés 
egyes projektjeiben. Ha az európai területi együttműködés ismételten be akarja tölteni eredeti 
szerepét, és az európai eszme támogatására kíván összpontosítani, akkor a 2020 utáni 
támogatási időszak programjainak előkészítését és végrehajtását valamennyi résztvevő 
számára ismételten meg kell könnyítenie.

Az előadó ebben az összefüggésben utal a már elfogadott, az Európai Unió költségvetésére 
vonatkozó pénzügyi szabályokat tartalmazó salátarendeletre, amely az alapok kifizetésének, 
felhasználásának és elszámolásának egyszerűsítésére irányul, ugyanakkor fenntartva az 
alapok célzott felhasználására vonatkozó szabályozást, és amely 2019. január 1-jén lép 
hatályba. Az előadó különösen azt emelte ki, hogy az új rendelkezések az átalányösszegek 
könnyebb kifizetését, egyszerűsített költségelszámolási opciókat, kisebb kedvezményezettek 
hozzáférésének könnyítését, valamint a többszörös ellenőrzések elkerülését, továbbá nagyobb 
összegű támogatások arra való felhasználását eredményezik, hogy a lakosság a régiókon 
belüli projektekről és befektetésekről tájékoztatást kapjanak.
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Ezen felül az előadó üdvözli a Bizottság által az új CPR rendeletre, az új ERFA-rendeletre, 
valamint az új ETE-rendeletre vonatkozó javaslatok keretében javasolt egyszerűsítéseket, és 
biztos abban, hogy ezek elérik a kívánt hatást.

2. A jövőbeli európai területi együttműködés elemeinek alkalmazási köre

Az előadó üdvözli, hogy az európai területi együttműködésen belüli, határokon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködési programok folytatódnak. Minden ilyen 
program önálló legitimitással rendelkezik, és a bevált programrégiókat álláspontja szerint 
fenn kell tartani. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a határ menti területek kulcsszerepe a 
Bizottság tervezetében nem kapott kellő hangsúlyt, ezért javasolja, hogy a határokon átnyúló 
együttműködésre vonatkozó 1. elemnek szánt pénzügyi allokációt halasszák el. Az előadó 
ugyanakkor meg van győződve arról, hogy a jövőben a tengerészeti együttműködés az 1. elem 
keretében is lehetséges lesz, még ha a régiók a tengeren keresztül nem kapcsolódnak szorosan 
egymáshoz.

Az „interregionális innovációs beruházásokra” vonatkozó új, 5. elem bevezetését az előadó 
kritikusan szemléli, mivel az ezen innovációs beruházások által elérni kívánt célok csak 
korlátozottan kapcsolódnak a kohéziós politikához. Ezen felül a Bizottság által ezen 5. elem 
tekintetében javasolt közvetlen irányítás ellentmond az európai területi együttműködés 
kiegészítő jellegének. 

3. Az európai területi együttműködésre vonatkozó előirányzatok

Az előadó bírálja a határokon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködés 
bevált és hatékonyan működő programjai tekintetében előírt támogatáscsökkentéseket, ezért 
szorgalmazza a 1-4. elem szerinti európai területi együttműködés programjai esetében a 
2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben előírt pénzügyi erőforrások 
szétosztása tekintetében a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra szánt globális forrás 
legalább 3 %-kal való megemelését.

Ebben a kontextusban az előadó ismételten a határ menti területek kulcsfontosságára és a 
határokon átnyúló együttműködés (1. elem) nélkülözhetetlen hozzájárulására kíván utalni, 
ezért ezen elem tekintetében a legmagasabb, 73,8 %-os előirányzatot javasolja.

Az innovációs beruházások tekintetében az előadó úgy véli, hogy az ezen elem részére a 
Bizottság által allokált nagy összegű pénzügyi keret semmi esetre sem érintheti hátrányosan a 
többi európai területi együttműködési elemet. Az előadó álláspontja szerint bizonyos 
körülmények között elképzelhető lenne a gazdasági, társadalmi és területi kohézióra szánt 
globális források 0,3 %-kal való kiegészítése.

4. Az európai területi együttműködés programjainak tartalma és összpontosítása

Az előadó számára alapvetően elfogadható az ERFA-ból levezetett öt politikai célkitűzés, 
valamint a „jobb Interreg kormányzás” és a „biztonságosabb és veszélytelenebb Európa” 
Interreg-specifikus célkitűzés. Az előadó kritikusan ítéli meg a merev szabályozást, miszerint 
a két Interreg-specifikus célkitűzés tekintetében a globális források legalább 15 %-át fel kell 
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használni, mivel ez a gyakorlatban megnehezítheti a programtervezetést és a 
programirányítást.

5. Kisprojekt alapok

Az európai területi együttműködés lényege az emberek határokon átnyúló összekapcsolása, és 
ezáltal az európai integráció elősegítése. Pont a kisméretű és az emberek közötti projektek 
hozzák össze helyi szinten az embereket, és óriási szerepet töltenek be a határ menti területek 
fejlődésében. A kérelmezők általában civil társadalmi szereplők. A projekteket különösen 
szűk pénzügyi projektvolumen, és ennek megfelelően alacsony támogatási összegek 
jellemzik. Annak érdekében, hogy a kisprojektek eredményes folytatása a jövőben is 
lehetséges legyen, sürgősen egyszerűsítéseket, világos szabályokat kell bevezetni, és a 
kisprojekteket közvetlenül rendeletben kell szabályozni. Az előadó határozottan üdvözli a 
Bizottság rendelettervezetében található lehetőséget, miszerint a kisprojekt alapok az Interreg-
programok közé lettek besorolva. A kisprojekt alapok irányítását azonban rugalmasan kell 
kialakítani. Ezen felül biztosítani kell, hogy programonként több kisprojekt alapot is létre 
lehessen hozni. 

Hogy az emberek közötti és kisméretű projektek végső kedvezményezetteinek adminisztratív 
terheit a Bizottság által javasolt rendelkezések közvetlenül mennyiben egyszerűsítik és 
csökkentik, az a tárgyalások későbbi szakaszában kerül kivizsgálásra. 

6. Társfinanszírozás összege

Az előadó sajnálatosnak tartja a Bizottság arra vonatkozó javaslatát, hogy az Interreg-
programok tekintetében a társfinanszírozás maximális összegét csökkentsék. Az előadó a 
70 %-os javasolt arányt nem tartja elegendőnek, és helyette az arány 85 %-ra való 
megemelését javasolja. A társfinanszírozási rátákat rugalmasan kell kezelni, és a mindenkori 
programrégiókra vonatkozó követelményeket ennek megfelelően kell megállapítani.

7. Előfinanszírozás

Az előadó úgy véli, hogy az előfinanszírozás 2014-2020-as időszakhoz képest csökkentett 
összege egyes programokat pénzügyi nehézségek elé fogja állítani, mivel különösen a 
programok elején a programok létrehozása és elindítása magasabb költséggel jár. Az 
előfinanszírozás szabályozásának megfelelően figyelembe kell vennie az európai területi 
együttműködés sajátosságait, ezért az előadó jelentéstervezetében mindenekelőtt a támogatási 
időszak elején nagyobb előfinanszírozást javasol.

8. Mutatók

Az előadó alapvetően üdvözli az Interreg mutatók eredmények és az együttműködési 
programok európai hozzáadott értékének mérése érdekében történő bevezetését. A javasolt 
mutatók azonban nem minden esetben alkalmasak arra, hogy tükrözzék a határokon átnyúló, 
transznacionális és interregionális együttműködés folyamat-jellegű hozzáadott értékét, és 
ezáltal az irányítás terén pozitív impulzusokat adjanak. A mutató megfelelő módosítása vagy 
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a programok tekintetében az indikátorrendszer kialakítása során nagyobb mozgástér 
biztosítása adott esetben a vita során felmerülhet.

9. n+2 szabály/régiók többletterhe

A korábbi támogatási időszak során szerzett tapasztalatok alapján az előadó nyomatékosítani 
kívánja, hogy (a jelenleg n+3 szabályról) az n+2 szabályra történő Bizottság által javasolt 
visszatérés Európa-szerte a források részleges csökkenésének veszélyét hordozza magában, 
mivel bizonyos körülmények között a források nem tölthetők le elég gyorsan. Ez a 
rendelkezésre álló globális források, valamint az uniós társfinanszírozási ráták lehetséges 
csökkentésével kapcsolatban az európai területi együttműködés terén a régiók számára 
többletterhet eredményezne.

10. Támogatási programok

Az európai területi együttműködés előmozdítása már évek óta az uniós kohéziós politika 
egyik fontos prioritása. A kkv-k részére az európai területi együttműködés projektjeinek 
költségei tekintetében nyújtott támogatás az általános csoportmentességi rendelet alapján 
mentesül a bejelentési kötelezettség alól. A különböző méretű vállalkozások általi 
beruházásokra nyújtott regionális támogatásra vonatkozó különös rendelkezéseket a regionális 
támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatás és az általános csoportmentességi rendelet 
regionális támogatási szakasza is tartalmazza.

Az előadó úgy véli, hogy az európai területi együttműködés projektjei számára nyújtott 
támogatások a belső piaccal összeegyeztethetőek lennének, és a versenyre és a tagállamok 
közötti kereskedelemre csak korlátozott hatást gyakorolnának. Az előadó ezért javasolja, hogy 
az európai területi együttműködés programjait alapvetően a támogatások szempontjából 
irreleváns ügyletnek minősüljön, és a támogatási jog tekintetében való relevancia költséges 
értékelésére ne kerüljön sor.

11. Félidős felülvizsgálat

Az előírt félidős felülvizsgálat és a többoldalú Interreg-programok esetleges kiegészítései 
lényegesen összetettebb egyeztetési folyamatokat igényelnek. Az előadó emlékeztet arra, 
hogy ez nem vezethet ahhoz, hogy a projektek támogatása a program második felében 
nehezebbé váljon, vagy, hogy azt elhalasszák.
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