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RÖVID INDOKOLÁS

1. A Bizottság javaslata 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (a továbbiakban: ERFA) és a Kohéziós Alapról 
szóló rendeletre irányuló javaslat meghatározza az ERFA és a Kohéziós Alap végrehajtásával 
kapcsolatos célkitűzéseket.

E rendelet nemzeti szintű tematikus koncentrációt határoz meg az alapok végrehajtása 
tekintetében. A Bizottság ennek keretében azt javasolja, hogy a források többségét (65–85%-
át) az összes európai alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló európai 
rendeletben meghatározott 1. számú, „Intelligensebb Európa” , valamint a 2. számú, 
„Zöldebb, karbonszegény Európa” szakpolitikai célkitűzések megvalósítására fordítsák. 

A rendelet korlátozott listát is meghatároz az alapok beavatkozási hatókörén kívül eső, nem 
támogatható tevékenységekről.

A rendelet végezetül mutatókat határoz meg a nyomon követésre, valamint rögzíti a konkrét 
területekre, többek között a fenntartható városfejlesztésre, valamint a legkülső régiókra 
alkalmazott megközelítést.

2. Az előadó javaslatai

Tekintettel arra, hogy saját szükségleteiket és prioritásaikat maguk a régiók tudják a 
legjobban meghatározni, valamint mivel ösztönözni kívánja az európai alapok 
végrehajtásának decentralizált irányítását, az előadó a jelen rendeletben javasolt nemzeti 
helyett javasolja egy regionális tematikus koncentráció fenntartását.

Annak érdekében, hogy az ERFA forrásainak felhasználása tekintetében a régiók nagyobb 
rugalmasságot kapjanak, az előadó a tematikus koncentráció egyéb szakpolitikai 
célkitűzésekre történő kiterjesztését is javasolja. E tekintetben mivel a közlekedés központi 
szerepet játszik az Európai Unió kiemelt célkitűzéseinek elérésében, az előadó javasolja a 3. 
számú, „Jobban összekapcsolt Európa” szakpolitikai célkitűzés bevonását a tematikus 
koncentrációba.

Ezenkívül annak érdekében, hogy a régiók több rugalmassággal rendelkezzenek az egyéb 
szakpolitikai célkitűzések támogatására, az előadó javasolja az 1. számú, „Intelligensebb 
Európa” szakpolitikai célkitűzésre előirányzott források minimális arányának csökkentését, a 
legfejlettebb régiók esetében 60-ról 30%-ra, az átmeneti régiók esetében 45-ről 30%-ra, a 
legkevésbé fejlett régiók esetében pedig 35-ről 20%-ra.

Mivel a közlekedés központi szerepet játszik az Európai Unió kiemelt célkitűzéseinek 
elérésében, az előadó az alábbi új egyedi célkitűzések bevezetését javasolja a közlekedés 
tekintetében:

 az 1. számú, „Intelligensebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül az intelligens 
mobilitáshoz és a közlekedési szolgáltatások minőségéhez kapcsolódó egyedi 
célkitűzés;
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 a 2. számú, „Zöldebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a fenntartható 
mobilitáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzés;

 a 2. számú, „Zöldebb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a méltányos átmenetet 
biztosító alap finanszírozásához kapcsolódó egyedi célkitűzés;

 a 3. számú, „Jobban összekapcsolt Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a 
mobilitáshoz mint a területi kohézió hajtóerejéhez kapcsolódó egyedi célkitűzés;

 a 4. számú, „Szociálisabb Európa” szakpolitikai célkitűzésen belül a közlekedési 
közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kapcsolódó egyedi célkitűzés.

Az ERFA közlekedés területén történő felhasználásának előmozdítása érdekében az előadó 
javasolja továbbá az ERFA regionális repülőterek és vasúti járművek tekintetében történő 
felhasználását korlátozó egyes rendelkezések eltörlését.

Az előadó végezetül módosításokat javasol az ERFA, a Kohéziós Alap és a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésének finanszírozását célzó egyéb uniós költségvetési eszközök 
közötti szinergiák ösztönzésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az 
EUMSZ 10. cikkében meghatározott 
horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvét is – tiszteletben kell 
tartani az ERFA és a Kohéziós Alap 
végrehajtása során, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának figyelembevételével. 
A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó 
kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint 
a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményeket 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az 
EUMSZ 10. cikkében meghatározott 
horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvét is – tiszteletben kell 
tartani az ERFA és a Kohéziós Alap 
végrehajtása során, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának figyelembevételével. 
A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk 
továbbá a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezményből fakadó 
kötelezettségeket, és 9. cikkével, valamint 
a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményeket 
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összehangoló uniós joggal összhangban 
akadálymentességet kell biztosítaniuk. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell 
törekedniük, hogy kiküszöböljék az 
egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, integrálják a nemi 
dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, 
faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem 
támogathatnak olyan tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregáció 
bármely formájához. Az ERFA és a 
Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, 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. A 
belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozásoknak kedvező 
műveletek során be kell tartaniuk az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, 
állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

összehangoló uniós joggal összhangban 
akadálymentes hozzáférést kell 
biztosítaniuk. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy 
kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, 
mérsékeljék a regionális különbségeket, 
előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, 
valamint küzdjenek a nemen, 
állampolgárságon, faji vagy etnikai 
hovatartozáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem 
támogathatnak olyan tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregáció 
bármely formájához. Az ERFA és a 
Kohéziós Alap célkitűzéseit az Unió által 
az éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében tett, 
éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalások keretében,
valamint a fenntartható fejlődéssel és 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. A belső piac 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozásoknak kedvező műveletek során 
be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. 
cikkében foglalt, állami támogatásra 
vonatkozó szabályokat.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 
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kiaknázza a különböző finanszírozási 
eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő 
jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés 
terén koherens, erőteljes és következetes 
támogatás legyen biztosítható a tagállamok 
közötti szolidaritási és 
felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az 
ERFA-nak támogatást kell nyújtania a 
migránsok tartós beilleszkedésének 
elősegítésére.

kiaknázza a különböző finanszírozási 
eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő 
jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés 
terén koherens, erőteljes és következetes 
támogatás legyen biztosítható a tagállamok 
közötti szolidaritási és 
felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az 
ERFA-nak és a Kohéziós Alapnak 
támogatást kell nyújtania a migránsok 
tartós beilleszkedésének elősegítésére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok és a régiók új 
kihívások kezelésére és polgáraik számára 
magas fokú biztonság és a radikalizálódás 
megelőzésének biztosítására irányuló 
erőfeszítéseinek támogatása céljából, a más 
uniós szakpolitikákkal való szinergiák és 
kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA 
keretében végrehajtott beruházásoknak 
hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan 
területeken, ahol biztonságos 
közterületeket és kritikus infrastruktúrát 
kell biztosítani, mint például a közlekedés 
és az energiaügy területén.

(9) A tagállamok és a régiók új 
kihívások kezelésére és polgáraik számára 
magas fokú biztonság és kohézió, valamint 
a radikalizálódás megelőzésének 
biztosítására irányuló erőfeszítéseinek 
támogatása céljából, a más uniós 
szakpolitikákkal való szinergiák és 
kiegészítő jelleg kiaknázásával, az ERFA 
keretében végrehajtott beruházásoknak 
hozzá kell járulniuk a biztonsághoz olyan 
területeken, ahol biztonságos 
közterületeket és kritikus infrastruktúrát 
kell biztosítani, mint például a közlekedés 
és az energiaügy területén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Továbbá, az ERFA alá tartozó 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy 
átfogó, nagy sebességű digitális 
infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, 
valamint a tiszta és fenntartható, 
multimodális városi mobilitás 

(10) Továbbá, az ERFA alá tartozó 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk a 
közlekedési infrastruktúrák transzeurópai 
hálózatai, valamint egy átfogó, nagy 
sebességű digitális infrastruktúrahálózat 
kifejlesztéséhez, valamint a tiszta, 
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előmozdításához. biztonságos és fenntartható, multimodális 
városi mobilitás előmozdításához.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az ERFA-nak elő kell segítenie az 
Unión belüli legfontosabb regionális 
egyenlőtlenségek kezelését, valamint a 
különféle régiók fejlettségi szintje között 
fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, 
amelyek a dekarbonizációs 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kihívásokkal szembesülnek. Ezért a 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott 
ERFA-támogatást az Unió 
kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az 
(EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] 
megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek 
megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott 
támogatást az „Intelligensebb Európa az 
innovatív és intelligens gazdasági 
átalakulás előmozdítása révén” és a 
„Zöldebb, karbonszegény Európa a tiszta 
és méltányos energetikai átállás, a zöld és 
kék beruházás, a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával” szakpolitikai 
célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a 
tematikus koncentrációt nemzeti szinten 
kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell 
biztosítani az egyes programok szintjén és 
a tagállamok bruttó nemzeti jövedelmük 
alapján meghatározott három csoportja 
között. Továbbá részletesen meg kell 
határozni a tagállamok osztályozásának 
módszertanát, a legkülső régiók sajátos 
helyzetének figyelembevételével.

(17) Az ERFA-nak elő kell segítenie az 
Unión belüli legfontosabb regionális 
egyenlőtlenségek kezelését, valamint a 
különféle régiók fejlettségi szintje között 
fennálló eltérések és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentését, utóbbiak közt azon régiókét, 
amelyek a dekarbonizációs 
kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos 
kihívásokkal szembesülnek. Ezért a 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés alapján nyújtott 
ERFA-támogatást az Unió 
kulcsprioritásaira kell koncentrálni, az 
(EU) 2018/xxx rendeletben [az új CPR] 
megállapított szakpolitikai célkitűzéseknek 
megfelelően. Ezért az ERFA-ból nyújtott 
támogatást az „Intelligensebb Európa”, a 
„Zöldebb, karbonszegény Európa”, a 
„Jobban összekapcsolt Európa”, valamint 
a „Szociálisabb Európa” szakpolitikai 
célkitűzésekre kell koncentrálni. Ezt a 
tematikus koncentrációt regionális szinten 
kell elérni, ugyanakkor rugalmasságot kell 
biztosítani az egyes programok szintjén.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ennek a rendeletnek meg kell 
határoznia azon különféle 
tevékenységtípusokat, amelyek költségei 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az 
EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik 
alapján – támogatott beruházások révén 
támogathatók. A Kohéziós Alap számára 
lehetővé kell tenni, hogy beruházásokat 
támogasson a környezetvédelem és a TEN-
T területén. Az ERFA tekintetében a 
tevékenységek listáját egyszerűsíteni kell, 
és az ERFA számára lehetővé kell tenni az 
alábbiak támogatását: infrastruktúra-
beruházások, a szolgáltatásokhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos beruházások, a 
kkv-kbe irányuló termelőberuházások, a 
berendezések, szoftverek és immateriális 
javak, valamint tájékoztatással, 
kommunikációval, tanulmányokkal, 
hálózatépítéssel, együttműködéssel, 
tapasztalatcserével kapcsolatos és 
klasztereket érintő tevékenységek. A 
programvégrehajtás támogatása érdekében 
mindkét alap számára lehetővé kell tenni 
technikai segítségnyújtási tevékenységek 
támogatását. Végül, az Interreg 
programokra vonatkozó beavatkozások 
szélesebb körének lehetővé tétele 
érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, 
hogy az magába foglalja az ESZA+ 
hatókörébe tartozó intézkedésekhez 
kapcsolódó létesítmények, emberi 
erőforrások és költségek széles körének 
megosztását.

(19) Ennek a rendeletnek meg kell 
határoznia azon különféle 
tevékenységtípusokat, amelyek költségei 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból – az 
EUMSZ-ben meghatározott célkitűzéseik 
alapján – támogatott beruházások révén 
támogathatók. A Kohéziós Alap és az 
ERFA számára lehetővé kell tenni, hogy 
beruházásokat támogasson a 
környezetvédelem és a TEN-T területén. 
Az ERFA tekintetében a tevékenységek 
listáját egyszerűsíteni kell, és az ERFA 
számára lehetővé kell tenni az alábbiak 
támogatását: infrastruktúra-beruházások, a 
meglévő alagutak és hidak biztonsága, a 
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos beruházások, a kkv-kba
irányuló termelőberuházások, a 
berendezések, szoftverek és immateriális 
javak, valamint tájékoztatással, 
kommunikációval, tanulmányokkal, 
hálózatépítéssel, együttműködéssel, 
tapasztalatcserével kapcsolatos és 
klasztereket érintő tevékenységek. A 
programvégrehajtás támogatása érdekében 
mindkét alap számára lehetővé kell tenni 
technikai segítségnyújtási tevékenységek 
támogatását. Végül, az Interreg 
programokra vonatkozó beavatkozások 
szélesebb körének lehetővé tétele 
érdekében a hatókört úgy kell kiterjeszteni, 
hogy az magába foglalja az ESZA+ 
hatókörébe tartozó intézkedésekhez 
kapcsolódó létesítmények, emberi 
erőforrások és költségek széles körének 
megosztását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az 1316/2013/EU rendelet szerinti 
transzeurópai közlekedési hálózatokat 
érintő projekteket továbbra is a Kohéziós 
Alapból kell finanszírozni megosztott 
irányítás és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
alapján történő közvetlen irányítás révén.

(20) Az 1316/2013/EU rendelet szerinti 
transzeurópai közlekedési hálózatokat 
érintő projekteket továbbra is a Kohéziós 
Alapból és az ERFA-ból kell finanszírozni 
megosztott irányítás és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) 
alapján történő közvetlen irányítás révén.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Ezenkívül a részben vagy egészben 
az uniós költségvetésből finanszírozott 
közlekedési beruházások hozzáadott 
értékének optimalizálása érdekében 
szinergiákat kell keresni az ERFA és a 
közvetlen irányítás alatt álló eszközök, 
például az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz, valamint a jövőbeli InvestEU 
program pénzügyi eszközei között.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Külön figyelmet kell szentelni a 
legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 
349. cikke szerinti olyan intézkedések 
elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást 
biztosítanak a legkülső régiók számára a 
célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban 
az EUMSZ 349. cikkében említett egy 
vagy több állandó jellegű korlátozás –
nevezetesen távoli fekvésük, 
szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és 
néhány terméktől való gazdasági függésük, 
amely tényezők állandósága és együttes 

(27) Külön figyelmet kell szentelni a 
legkülső régiókra, nevezetesen az EUMSZ 
349. cikke szerinti olyan intézkedések 
elfogadásával, amelyek kiegészítő forrást 
biztosítanak a legkülső régiók számára a 
célból, hogy ellensúlyozzák az e régiókban 
az EUMSZ 349. cikkében említett egy 
vagy több állandó jellegű korlátozás –
nevezetesen távoli fekvésük, 
szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és 
néhány terméktől való gazdasági függésük, 
amely tényezők állandósága és együttes 
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hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket –
miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti 
költségvetési juttatás a fenti korlátozások 
által okozott többletköltségek 
ellensúlyozását célzó beruházásokat, 
működési költségeket és közszolgáltatási 
kötelezettségeket fedezhet. A működési 
támogatás fedezhet árufuvarozási 
szolgáltatásokkal és szállítási 
szolgáltatásokat kínáló induló 
vállalkozásoknak nyújtott támogatással 
kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási 
korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott 
méretével és karbantartásával, valamint a 
helyi piacon a humán tőke hiányával 
kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. 
A belső piac integritásának védelme 
érdekében, valamint az ERFA és a 
Kohéziós Alap által társfinanszírozott 
összes művelethez hasonlóan, az ERFA-
ból a külső régiókban a működési és 
beruházási támogatás finanszírozásához 
nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak.

hatása súlyosan hátráltatja fejlődésüket –
miatt jelentkező többletköltségeket. A fenti 
költségvetési juttatás a fenti korlátozások 
által okozott többletköltségek 
ellensúlyozását célzó beruházásokat, 
működési költségeket és közszolgáltatási 
kötelezettségeket fedezhet. A működési 
támogatás fedezhet árufuvarozási 
szolgáltatásokkal, zöld logisztikával, 
mobilitáskezeléssel és szállítási 
szolgáltatásokat kínáló induló 
vállalkozásoknak nyújtott támogatással 
kapcsolatos kiadásokat, valamint a tárolási 
korlátozásokkal, a gyártási eszközök túlzott 
méretével és karbantartásával, valamint a 
helyi piacon a humán tőke hiányával 
kapcsolatos műveleteket érintő kiadásokat. 
A belső piac integritásának védelme 
érdekében, valamint az ERFA és a 
Kohéziós Alap által társfinanszírozott 
összes művelethez hasonlóan, az ERFA-
ból a külső régiókban a működési és 
beruházási támogatás finanszírozásához 
nyújtott támogatásnak eleget kell tennie az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, 
állami támogatásra vonatkozó 
szabályoknak.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a kutatási és innovációs kapacitások 
megerősítése, valamint előrehaladott 
technológiák bevezetése;

i. a kutatási és innovációs kapacitások 
támogatása, valamint előrehaladott 
technológiák bevezetése;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a digitalizáció polgárok, ii. a digitalizáció polgárok, 
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vállalkozások és kormányok előnyére 
fordítása;

vállalkozások és kormányok előnyére 
fordítása, valamint a digitális 
összekapcsoltság fokozása;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a kkv-k növekedés és 
versenyképesség előmozdítása;

iii. a kkv-k növekedésének, 
versenyképességének és 
maradandóságának előmozdítása;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. intelligens, biztonságos és 
interoperábilis közlekedési módok 
kifejlesztése;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. alacsony kibocsátású és 
multimodális mobilitás előmozdítása;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – vi a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. strukturális változás támogatása az 
alacsony szénkibocsátású 
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energiatermelésre való átmenet 
érdekében;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a digitális összekapcsoltság 
megerősítése;

i. a digitális összekapcsoltság és a 
határokon átnyúló összeköttetések 
megerősítése;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, intelligens, 
biztonságos és intermodális TEN-T 
fejlesztése;

ii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, intelligens, 
biztonságos, védett és intermodális TEN-T 
fejlesztése;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, intelligens és 
intermodális nemzeti, regionális és helyi 
mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-
hez való hozzáférés javítását és a határon 
átnyúló mobilitást is;

iii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, biztonságos 
és védett, intelligens és intermodális 
nemzeti, regionális és helyi mobilitás 
kialakítása, ideértve a TEN-T-hez való 
hozzáférés javítását, a határon átnyúló 
mobilitást, valamint a legkülső régiókkal 
való összekapcsolhatóságot is;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
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2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. fenntartható multimodális városi 
mobilitás előmozdítása

iv. fenntartható multimodális és 
akadálymentes városi mobilitás 
előmozdítása, beleértve a gyaloglást, a 
kerékpározást, a tömegközlekedést és a 
megosztott mobilitást;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a minőségi és inkluzív közlekedési 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
növelése;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az egészségügyi ellátás egyenlő 
igénybevétele lehetőségének biztosítása 
infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az 
alapellátást is;

iv. az egészségügyi ellátás egyenlő 
igénybevétele lehetőségének biztosítása 
infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az 
alapellátást, a vidéki területeken is;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. integrált társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása városi 
területeken;

i. az integrált társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fejlődés, a kulturális 
örökség, az idegenforgalmi ágazat és a
biztonság előmozdítása városi területeken;
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. integrált helyi társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása, többek 
között vidéki és part menti területeken, 
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii. az integrált helyi társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, a 
kulturális örökség, az idegenforgalmi 
ágazat és a biztonság előmozdítása, többek 
között a vidéki és a part menti területeken, 
valamint a legkülső régiókban, 
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a fenntartható idegenforgalmat 
előmozdító régiók és térségek turisztikai 
vonzerejét növelő intézkedések 
meghozatala;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében végrehajtott 
programok tekintetében a teljes ERFA-
forrásokat minden tagállamban nemzeti
szinten koncentrálják a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban.

(1) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés keretében végrehajtott 
programok tekintetében a teljes ERFA-
forrásokat minden tagállamban regionális
szinten koncentrálják a (3) és (4) 
bekezdéssel összhangban.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkülső régiókkal rendelkező 
tagállamok számára nyújtott támogatás 
tematikus koncentrálása tekintetében a 
kimondottan a legkülső régiók számára 
allokált ERFA forrásokat az összes többi 
régió számára allokált forrásoktól külön 
kell kezelni.

(2) A tagállamok legkülső régiói
számára nyújtott támogatás tematikus 
koncentrálása tekintetében a kimondottan a 
legkülső régiók számára allokált ERFA 
forrásokat az összes többi régió számára 
allokált forrásoktól külön kell kezelni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok osztályozása bruttó nemzeti 
jövedelmük aránya alapján az alábbiak 
szerint történik:

A régiók osztályozása az (EU) 2018/xxx
rendelet (az új CPR) 102. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban történik:

a) azon tagállamok, amelyek bruttó 
nemzeti jövedelmének aránya az uniós 
átlag 100%-ával egyenlő vagy magasabb 
annál (a továbbiakban: 1. csoport);

a) a legkevésbé fejlett régiók, ahol az 
egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 
nem éri el az EU-27 átlagos GDP-jének 
75%-át (a továbbiakban: a legkevésbé 
fejlett régiók);

b) azon tagállamok, amelyek bruttó 
nemzeti jövedelmének aránya az uniós 
átlag 75%-a felett, de 100%-a alatt van (a 
továbbiakban: 2. csoport);

b) átmeneti régiók, ahol az egy főre 
jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75 
és 100%-a között van (a továbbiakban: 
átmeneti régiók);

c) azon tagállamok, amelyek bruttó 
nemzeti jövedelmének aránya az uniós 
átlag 75%-a alatt van (a továbbiakban: 3. 
csoport).

c) a legfejlettebb régiók, ahol az egy 
főre jutó GDP meghaladja az EU-27 
átlagos GDP-jének 100%-át (a 
továbbiakban: a legfejlettebb régiók).

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E cikk alkalmazásában a bruttó nemzeti 
jövedelem aránya a valamely tagállam –
uniós adatok alapján a 2014–2016 közötti 
időszakra kiszámított – vásárlóerő-

törölve
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egységben kifejezett, egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme és a 27 tagállam 
ugyanazon referencia-időszakra 
kiszámított, vásárlóerő-egységben 
kifejezett, egy főre jutó átlag bruttó 
nemzeti jövedelme közötti arány.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzése keretében a 
legkülső régiókra vonatkozó programok 
tekintetében azokat a 3. csoportba
tartozónak kell tekinteni.

A „Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzése keretében a 
legkülső régiókra vonatkozó programok 
tekintetében azokat a „legkevésbé fejlett 
régiók” csoportjába tartozónak kell 
tekinteni.

Módosítás 30

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

Módosítás 31

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 

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

tartozó összes ERFA forrásuk legalább 
20%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, 
legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítaniuk; 

Módosítás 32

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 3. csoportba tartozó 
tagállamoknak a technikai 
segítségnyújtástól eltérő prioritások alá 
tartozó összes ERFA forrásaik legalább 
15%-át az 1. szakpolitikai célkitűzésre, 
legalább 30%-át pedig a 2. szakpolitikai 
célkitűzésre kell fordítaniuk.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) infrastrukturális beruházások; a) infrastrukturális beruházások, 
különösen azok, amelyek európai 
hozzáadott értékkel rendelkeznek a 
közlekedés, az energiaellátás és a digitális 
transzeurópai hálózatok területén, 
valamint a már létező közlekedési 
infrastruktúrák, például hidak és alagutak 
biztonsági korszerűsítése terén;

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a fenntartható városi mobilitásra, 
valamint a tömegközlekedésre és a 
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kerékpárutakra irányuló beruházások;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) finanszírozás a vasúti 
közlekedésben használandó gördülő 
eszközök beszerzéséhez;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. 
alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai 
célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való 
hozzájárulás érdekében az ERFA 
támogatja a képzést, az egész életen át tartó 
tanulást és az oktatási tevékenységeket.

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iv. 
alpontjában meghatározott 1. szakpolitikai 
célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez, 
valamint a 2. cikk (2) bekezdése d) 
pontjában meghatározott 4. szakpolitikai 
célkitűzés alatti egyedi célkitűzéshez való 
hozzájárulás érdekében az ERFA 
támogatja a képzést, az egész életen át tartó 
tanulást és az oktatási tevékenységeket.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az ERFA-ból a Kohéziós Alapba 
folyósított összeget az (EU) [új Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló] 
rendelet rendelkezéseivel összhangban 
kell használni.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a TEN-T-be irányuló beruházások; b) a TEN-T-be és a fenntartható 
mobilitásba irányuló beruházások;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) repülőtéri infrastruktúraberuházások, a 
legkülső régiók kivételével;

törölve

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a maradékhulladék kezelését célzó 
létesítményekbe irányuló beruházások;

g) a maradékhulladék kezelését célzó 
létesítményekbe irányuló beruházások, a 
legkülső régiókat kivéve;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) finanszírozás a vasúti 
közlekedésben használandó gördülő 
eszközök beszerzéséhez, kivéve ha az az 
alábbiakhoz kapcsolódik:

törölve

i. nyilvános pályázaton meghirdetett 
közszolgáltatási kötelezettség teljesítése a 
módosított 1370/2007/EK rendelet 
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alapján;

ii. vasúti szállítási szolgáltatások 
nyújtása versenyre teljes mértékben 
megnyitott vonalakon, amennyiben a 
kedvezményezett az (EU) 
2018/xxxx [InvestEU rendelet] alapján 
finanszírozásra jogosult új belépő.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
7 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A költségvetési rendelet [38. cikke 
(3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] 
szerinti jelentéstételi követelményének 
eleget téve a Bizottság a II. melléklettel 
összhangban tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a 
teljesítményről.

(3) A költségvetési rendelet [38. cikke 
(3) bekezdése e) pontjának i. alpontja] 
szerinti jelentéstételi követelményének 
eleget téve a Bizottság a II. melléklettel 
összhangban tájékoztatja az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a 
teljesítményről. Az ilyen tájékoztatásnak a 
(2) cikkben foglalt egyedi célkitűzések felé 
való előrehaladás kvalitatív értékelését is 
tartalmaznia kell.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA támogatja a városi 
területeket célzó („fenntartható 
városfejlesztés”), területi stratégiákon 
alapuló integrált területfejlesztést 
összhangban az (EU) 2018/xxxx rendelet 
[új CPR] [23.] cikkével, az említett 
rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében 
említett mindkét cél alá tartozó 
programokon belül.

(1) Az ERFA az (EU) 2018/xxxx 
rendelet [új CPR] [23.] cikkével 
összhangban támogatja a városi területeket 
célzó, területi stratégiákon alapuló integrált 
területfejlesztést („fenntartható 
városfejlesztés” és „fenntartható városi 
mobilitási tervek”), az említett rendelet 
4. cikkének (2) bekezdésében említett 
mindkét cél alá tartozó programokon belül.



AD\1171145HU.docx 21/31 PE626.999v04-00

HU

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A legkülső régiók számára nyújtott 
egyedi kiegészítő forrást az e régiókban –
az EUMSZ. 349. cikkében felsorolt egy 
vagy több, fejlődésüket korlátozó tényező 
eredményeként – felmerülő járulékos 
költségek ellensúlyozására kell használni.

(1) A legkülső régiók számára 
elkülönített egyedi kiegészítő forrásra a 3. 
cikk nem alkalmazandó. A legkülső régiók 
számára nyújtott egyedi kiegészítő forrást 
az e régiókban – az EUMSZ. 349. cikkében 
felsorolt egy vagy több, fejlődésüket 
korlátozó tényező eredményeként –
felmerülő járulékos költségek 
ellensúlyozására kell használni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 4. cikk (1) bekezdésétől eltérve 
az ERFA támogathatja a legkülső régiók 
vállalkozásainak termelő beruházásait,
függetlenül a vállalkozások méretétől.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 1 pont – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén;

(1) Egy versenyképes és intelligensebb
Európa a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió erősítése és az innovatív és 
intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 táblázat – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 2. 3.

3. Jobban összekapcsolt 
Európa a mobilitás és a 
regionális IKT-
konnektivitás fejlesztése 
révén

RCO 43 – A 
támogatásban részesített 
új utak hossza – TEN-T

RCR 55 – Az újonnan 
épített, helyreállított vagy 
korszerűsített utak 
használói

RCO 44 – A 
támogatásban részesített 
új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások

RCO 45 – A helyreállított 
vagy korszerűsített utak 
hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások

RCO 46 – A helyreállított 
vagy korszerűsített utak 
hossza – egyéb

RCR 57 – Az Európai 
Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszerrel felszerelt, 
használatban lévő 
vasútvonalak hossza

RCO 47 – A 
támogatásban részesített 
új vasútvonalak hossza –
TEN-T

RCR 58 – A támogatott 
vasútvonalak utasainak 
éves száma

RCO 48 – A 
támogatásban részesített 
új vasútvonalak hossza –
egyéb

RCR 59 – Vasúti 
teherfuvarozás

RCO 49 – A helyreállított 
vagy korszerűsített 
vasútvonalak hossza –
TEN-T

RCR 60 – Belvízi 
teherfuvarozás

RCO 50 – A helyreállított 
vagy korszerűsített 
vasútvonalak hossza –
egyéb

RCO 51 – A 
támogatásban részesített 
új vagy korszerűsített 
belvízi utak hossza –
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TEN-T

RCO 52 – A 
támogatásban részesített 
új vagy korszerűsített 
belvízi utak hossza –
egyéb

RCO 53 –
Vasútállomások és vasúti 
létesítmények – új vagy 
korszerűsített

RCO 54 – Intermodális 
összeköttetések – új vagy 
korszerűsített

RCO 100 – A támogatott 
kikötők száma

RCO 55 – A villamos- és 
metróvonalak hossza – új

RCR 62 – A 
tömegközlekedésben részt 
vevő utasok éves száma

RCO 56 – A villamos- és 
metróvonalak hossza –
helyreállított/korszerűsítet
t

RCR 63 – Az 
új/korszerűsített villamos-
és metróvonalakat 
igénybe vevő utasok éves 
száma

RCO 57 – Környezetbarát 
járművek a 
tömegközlekedésben

RCR 64 – A kerékpáros 
infrastruktúrát használók 
éves száma

RCO 58 – Támogatásban 
részesített kerékpáros
infrastruktúra

RCO 59 – Alternatív 
üzemanyagok 
támogatásban részesített 
infrastruktúrája 
(hagyományos/elektromos 
töltőállomások)

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 2. 3.

3. Jobban összekapcsolt 
Európa a mobilitás és a 
regionális IKT-
konnektivitás fejlesztése 

RCO 43 – A 
támogatásban részesített 
új utak hossza – TEN-T

RCR 55 – Az újonnan 
épített, helyreállított vagy 
korszerűsített utak 
használói
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révén

RCO 44 – A 
támogatásban részesített 
új utak hossza – egyéb

RCR 56 – A jobb közúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások

RCO 45 – A helyreállított 
vagy korszerűsített utak 
hossza – TEN-T

RCR 101 – A jobb vasúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások 

RCO 46 – A helyreállított 
vagy korszerűsített utak 
hossza – egyéb

– a biztonsági okokból 
háromévente ellenőrzött 
és megfelelően 
karbantartott közúti és 
vasúti hidak és alagutak 
száma

RCO 47 – A 
támogatásban részesített 
új vasútvonalak hossza –
TEN-T

RCO 48 – A 
támogatásban részesített 
új vasútvonalak hossza –
egyéb 

RCO 49 – A helyreállított 
vagy korszerűsített 
vasútvonalak hossza –
TEN-T 

RCR 57 – Az Európai 
Vasúti Forgalomirányítási 
Rendszerrel felszerelt, 
használatban lévő 
vasútvonalak hossza, 
beleértve az ERTMS 
rendszerrel ellátott 
határokon átnyúló vasúti 
kapcsolatokat

RCO 50 – A helyreállított 
vagy korszerűsített 
vasútvonalak hossza –
egyéb 

RCO 51 – A 
támogatásban részesített 
új vagy korszerűsített 
belvízi utak hossza –
TEN-T

RCR 58 – A támogatott 
vasútvonalak utasainak 
éves száma 50 km alatti, 
50 és 300 km közötti és 
300 km fölötti 
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távolságokra

RCO 52 – A 
támogatásban részesített 
új vagy korszerűsített 
belvízi utak hossza –
egyéb

RCO 53 –
Vasútállomások és vasúti 
létesítmények – új vagy 
korszerűsített 

RCR 59 – Vasúti 
teherfuvarozás

– Beleértve azon 
vasútállomások számát, 
amelyek megfelelnek a 
vasúti 
akadálymentességről 
szóló bizottsági 
rendeletnek

– A zajcsökkentés 
céljából LL féktuskókkal 
átalakított tehervagonok 
száma

RCO 54 – Intermodális 
összeköttetések – új vagy 
korszerűsített

RCR 60 – Belvízi 
teherfuvarozás

RCO 100 – A támogatott 
kikötők száma

RCO 55 – A villamos- és 
metróvonalak hossza – új

RCO 56 – A villamos- és 
metróvonalak hossza –
helyreállított/korszerűsítet
t

RCR 62 – A 
tömegközlekedésben részt 
vevő utasok éves száma

RCO 57 – Környezetbarát 
járművek a 
tömegközlekedésben

RCR 63 – Az 
új/korszerűsített villamos-
és metróvonalakat
igénybe vevő utasok éves 
száma

RCO 58 – Támogatásban 
részesített gyalogos és
kerékpáros infrastruktúra

– A kerékpárosok éves 
száma

RCO 59 – Alternatív 
üzemanyagok 
támogatásban részesített 
infrastruktúrája 
(hagyományos/elektromos 
töltőállomások)

– Magángépjárművek, 
tömegközlekedés (metró –
villamos – autóbusz), 
közös autóhasználat és 
autómegosztás, 
kerékpárok és gyalogosok 
intermodális piaci 
részesedése (modális 
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megoszlása)

RCO 60 – Új vagy 
korszerűsített digitalizált 
városi közlekedési 
rendszerekkel ellátott 
városok és települések

RCR 64 – A gyalogos és
kerékpáros infrastruktúrát 
használók éves száma

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 2. 3.

5. A polgárokhoz 
közelebb álló Európa a 
városi, vidéki és part 
menti térségek 
fenntartható és integrált 
fejlesztésének elősegítése 
és helyi kezdeményezések 
révén

RCO 74 – Az integrált 
városfejlesztési stratégiák 
által érintett lakosság 
száma

RCR 76 – A 
városfejlesztési stratégiák 
előkészítésében és 
végrehajtásában részt 
vevő érdekelt felek

RCO 75 – Integrált 
városfejlesztési stratégiák

RCR 77 – A támogatott 
helyszíneket felkereső 
turisták száma/a 
helyszínen tett látogatások 
száma* 

RCO 76 –
Együttműködésen alapuló 
projektek

RCR 78 – A támogatott 
kulturális infrastruktúrát 
igénybe vevő felhasználók 
száma

RCO 77 – A támogatott 
kulturális és turisztikai 
infrastruktúra kapacitása

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 2. 3.

5. A polgárokhoz 
közelebb álló Európa a 
városi, vidéki és part 

RCO 74 – Az integrált 
városfejlesztési stratégiák 
által érintett lakosság 

RCR 76 – A 
városfejlesztési stratégiák 
előkészítésében és 
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menti térségek 
fenntartható és integrált 
fejlesztésének elősegítése 
és helyi kezdeményezések 
révén

száma végrehajtásában részt 
vevő érdekelt felek

– a meglévő 
„fenntartható városi 
mobilitási tervek” száma

RCR 77 – A támogatott 
helyszíneket felkereső 
turisták száma/a 
helyszínen tett látogatások 
száma* 

RCO 75 – Integrált 
városfejlesztési stratégiák

RCO 76 –
Együttműködésen alapuló 
projektek

– olyan fenntartható 
idegenforgalmi projektek, 
amelyek esetében 
kimutatható, hogy a 
turisták és helyi lakosok 
számára egyaránt 
előnyösek

RCO 77 – A támogatott 
kulturális, természeti, 
történelmi és ipari
turisztikai infrastruktúra 
kapacitása

RCR 78 – A támogatott 
kulturális infrastruktúrát 
és ökoturizmust igénybe 
vevő felhasználók száma

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 táblázat – 1 pont – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén;

1. Egy versenyképes és intelligensebb
Európa a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió erősítése és az innovatív és 
intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 táblázat – 3 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 3. 4.

3. Jobban összekapcsolt 
Európa a mobilitás és a 
regionális IKT-
konnektivitás fejlesztése 
révén

CCO 14 – TEN-T 
úthálózat: új és 
korszerűbb utak

CCR 13 – A jobb közúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások

CCO 15 – TEN-T 
vasúthálózat: új és 
korszerűbb vasútvonalak

CCR 14 – A 
továbbfejlesztett vasúti 
közlekedést igénybe vevő 
utasok éves száma

CCO 16 – A villamos- és 
metróvonalak kibővítése 
és korszerűsítése

CCR 15 – Az új vagy 
korszerűsített villamos- és 
metróvonalakat igénybe 
vevő utasok éves száma

Módosítás

Szakpolitikai célkitűzés Teljesítések Eredmények

1. 3. 4.

3. Jobban összekapcsolt 
Európa a mobilitás és a 
regionális IKT-
konnektivitás fejlesztése 
révén

CCO 14 – TEN-T 
úthálózat: új és 
korszerűbb utak

CCR 13 – A jobb közúti 
infrastruktúrának 
köszönhető 
időmegtakarítások

– a torlódások 
növekedése a közúti 
infrastruktúra kibővítése 
révén

CCO 15 – TEN-T 
vasúthálózat: új és 
korszerűbb vasútvonalak

– az elhagyott vagy 
lebontott regionális, 
határokon átnyúló 
vasúthálózati kapcsolatok 
(hiányzó összeköttetések) 
száma

CCR 14 – A 
továbbfejlesztett vasúti 
közlekedést igénybe vevő 
utasok éves száma

– az egykori hiányzó 
összeköttetések 
helyreállításából 
származó, határokon 
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átnyúló vasúthálózati 
kapcsolatok száma

CCO 16 – A villamos- és 
metróvonalak, valamint a 
gyalogos és kerékpáros 
infrastruktúra kibővítése 
és korszerűsítse

CCR 15 – Az új vagy 
korszerűsített villamos- és 
metróvonalakat igénybe 
vevő utasok, valamint a 
gyalogosok és 
kerékpárosok éves száma
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