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RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A kohéziós politikának a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, valamint az Európai Unió 
országainak társadalmi-gazdasági fejlődésére gyakorolt eddigi hatása egyértelműen pozitív. 
Az európai alapok jelentős hatással vannak a gazdasági növekedésre, a beruházási 
tevékenységekre, a munkaerőpiacokra, valamint az egységes európai közlekedési térség 
fejlődésére és a tagállamok gazdaságainak belső és külső egyensúlyára. A kohéziós politika 
végrehajtása nem csupán az egyes tagállamok közötti távolság, hanem a régiók közötti 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez is hozzájárul.

A kutatási eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a strukturális és beruházási alapok 
jelentős mértékben hozzájárultak a GDP növekedéséhez, valamint a tagállamok 
gazdaságainak konvergenciájához. Az európai alapok ezenkívül a legkevésbé fejlett régiók 
foglalkoztatásának jelentős növekedését, valamint országos szinten a munkanélküliség 
csökkentését is előidézik. 

A kohéziós politika hatékonyan támogatja a munkahelyteremtés folyamatát, valamint a 
munkavállalók készségeinek javítását célzó programokat támogat, ami megkönnyíti a 
foglalkoztatás változó körülményeihez való alkalmazkodást a munkaerőpiacon. A kohéziós 
politika és annak eszközei az Unió számos tagállamában továbbra is a fejlődés legjelentősebb 
mozgatórugóinak számítanak, a Kohéziós Alap pedig – a környezetvédelemmel és a TEN-T 
hálózatokkal kapcsolatos stratégiai projektek végrehajtása révén – a többi pénzügyi eszköz 
közül a legnagyobb mértékben járul hozzá a konvergencia-célkitűzések eléréséhez.

2018. május 29-én az Európai Bizottság közzétette az Európai Regionális Fejlesztési Alapra 
(ERFA), az Európai Szociális Alap Pluszra (ESZA+), a Kohéziós Alapra és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra (ETHA) vonatkozó közös rendelkezések, valamint az 
előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra (MMA), a Belső Biztonsági Alapra (BBA) 
és a Határigazgatási és Vízumeszközre (HAVE) vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: 
keretrendelet) irányuló javaslatot. E jogi aktus fő célkitűzése a megosztott irányítású alapok 
2021 és 2027 közötti felhasználására vonatkozó szabályok észszerűsítése és egységesítése. 

A rendelettervezet 330,6 milliárd eurós költségvetést határoz meg a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió tekintetében. Ebből az összegből 41,394 milliárd euró illeti a Kohéziós 
Alapot, amiből 10 milliárd eurót az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön keresztül lehet 
felhasználni. 

Az előadó álláspontja

Az új javaslat rendkívül technikai és részletes jellegére való tekintettel az előadó elsősorban a 
közlekedési beruházásokat közvetlenül érintő szempontokra összpontosított.

Az előadó egyetért azzal a fő célkitűzéssel, amely a keretrendelet elkészítésének előfeltételét 
is alkotja, vagyis azzal, hogy jelentős mértékben csökkenteni kell a felesleges adminisztratív 
terheket, ugyanakkor magas szinten meg kell bizonyosodni a források felhasználásának 
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jogszerűségéről és szabályszerűségéről. Az előadó véleménye szerint az eljárásokat 
rugalmasabbá kell tenni, hogy a már meglévő programok felhasználására vonatkozó 
szabályokat hozzá lehessen igazítani a változó gazdasági igényekhez és feltételekhez, 
valamint hogy a programokat jobban össze lehessen hangolni az uniós prioritásokkal.

Az előadó úgy véli, hogy még mindig van lehetőség a végrehajtás egyszerűsítésére és 
észszerűsítésére, mellyel a Bizottság eddig nem élt. Az 1303/2013/EU rendelet (az 
úgynevezett salátarendelet) legutóbbi módosítása során kidolgozott néhány megoldást például 
a Bizottság nem illesztette be előterjesztett javaslatába. Ezenkívül a Bizottság által javasolt 
megoldások közül nem mindegyik szolgálja a fent említett célt.

Ami a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe átcsoportosított 
forrásokat illeti, ezen összegek 30%-át kompetitív alapon azonnal elérhetővé teszik 
valamennyi kohéziós állam számára, 70%-át pedig a nemzeti keretösszegekhez rendelik, a 
2014–2020-as időszakban viszont a Kohéziós Alapból származó források egészét a nemzeti 
keretösszegekhez rendelték, melyeken belül 3 éves időszakot biztosítottak az elköltésre, és 
ennek letelte után a fennmaradó összeget kompetitív alapon bocsátották rendelkezésre. 

Az előadó nem támogatja az arra irányuló javaslatot, hogy a Kohéziós Alapból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbe átcsoportosított források 30%-át azonnal a Kohéziós Alapból 
történő támogatásra jogosult tagállamok rendelkezésére bocsássák. Az előadó véleménye 
szerint a Kohéziós Alapból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközbe átcsoportosított 10 
milliárd eurós teljes összeget a tagállamok hozzájárulásainak arányában a nemzeti 
keretösszegek között kellene elosztani, meghatározott idő alatti felhasználás előírásával. Ez a 
megoldás a jelenlegi pénzügyi keretben is működik, és nem áll fenn érdemi vagy gyakorlati 
indok a nemzeti keretösszegek 70%-ra történő csökkentésére.

A Bizottság javasolja továbbá a társfinanszírozási arány (jelenlegi 85%-ról) 70%-ra történő 
csökkentését a kevésbé fejlett régiók esetében, ami a Kohéziós Alapból átcsoportosított 
források keretében megvalósított programok végrehajtása során a nemzeti források sokkal 
nagyobb mértékű bevonását teszi szükségessé. 

Ez azt jelenti, hogy a közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos nagyobb, a Kohéziós Alapból 
átcsoportosított források keretében megvalósuló beruházások nagyobb hozzájárulást 
igényelnek majd az állami költségvetésből. Ez a megoldás számos beruházást ellehetetlenít, 
és negatív hatással lesz elsősorban a közlekedési ágazatba történő beruházásokra, ezek 
ugyanis rendkívül tőkeigényesek, és a többségük nem is jöhetne létre az eddig alkalmazott 
társfinanszírozás nélkül. A Kohéziós Alapból nyújtott finanszírozás javasolt csökkentése és a 
nemzeti társfinanszírozás növekedése nemcsak hogy nem ösztönzi a tagországok 
felelősségvállalását, hanem számos infrastrukturális projekt végrehajtását is akadályozza. 

Az Európai Bizottság javasolja a jelenlegi „n+3” szabály „n+2” szabállyal történő felváltását. 
Az „n+3” szabály különösen előnyös a bonyolult, nagy és többéves, magas ráfordítást igénylő 
beruházási projektek esetében, és biztosítja számukra a szükséges időkeretet a projektek 
életciklusának valamennyi szakaszában. Ezek közé kell számítani a közlekedési projekteket 
is. Az „n+2” szabály nem garantálja a beruházási folyamat felgyorsítását, és súlyosbítja a 
forrásokat nem megfelelő ütemben hitelesítő országokra kivetett szankciókat. Ennek 
eredményeképpen lehetetlenné válhat az „n+2” szabály értelmében a programok 
végrehajtására előírt ütem tartása, és az országok a finanszírozás egy jelentős részétől elesnek.

Az előadó aggodalmát fejezi ki továbbá a Kohéziós Alap forrásainak tervezett csökkentésével 
kapcsolatban, valamint azon elv elvetése miatt, mely szerint az alap biztosítja a teljes 
finanszírozás egyharmad részét. A Kohéziós Alap számára a 2021–2027-es időszakra 



AD\1169258HU.docx 5/44 PE627.581v02-00

HU

vonatozóan javasolt finanszírozás 41,4 milliárd euró, ami a jelenlegi időszakra biztosított 75,8 
milliárd euróhoz képest reálértéken 45%-os csökkenést jelent. Ugyanakkor a Kohéziós Alap 
kedvezményezett országaiban az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem nem emelkedett 
ugyanilyen mértékben. A Kohéziós Alap ilyen jelentős csökkentése korlátozza a kohéziós 
országok lehetőségét arra, hogy kielégítsék az alapvető közlekedési infrastruktúráikban 
jelentkező nagyobb beruházási igényeket.

Az előadó kifogásolja továbbá az alapvető feltételeknek a rendelet mellékletében javasolt 
jegyzékét, különösen a közlekedési ágazat tekintetében. Az különösen kételyeket ébreszt, 
hogy az átfogó közlekedési tervvel kapcsolatos dokumentumban meg kell adni a meglévő és a 
tervezett infrastruktúra felhasználási és fenntartási költségeinek fedezéséhez elengedhetetlen 
forrásokra vonatkozó információkat is. 

Az előadó kétségeinek ad hangot továbbá az uniós alapok elköltése és a jogállamiság közötti 
kapcsolat tekintetében is. A várt eredményeket e tekintetben csak az objektív, politikamentes 
és megkülönböztetésmentes kritériumok révén lehet elérni. Az előadó ugyanakkor felhívja a 
figyelmet arra, hogy a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált 
hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló, a Bizottság által 
előterjesztett rendelettervezet nem felel meg a fenti kritériumoknak. 

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
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kohéziós politika finanszírozását 
az Európai Parlament által elfogadott 
állásfoglalásban leírtak szerint kell 
növelni a 2021–2027 közötti időszakban, 
vagy legalább a jelenlegi többéves 
pénzügyi keret szintjén kell tartani.

Módosítás 2Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 

(6) Erre a rendeletre az Európai 
Parlament és a Tanács által az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 322. 
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cikke alapján elfogadott pénzügyi 
szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok 
a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra, és különösen a 
költségvetés – támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő – elkészítésére és végrehajtására 
vonatkozó eljárást határozzák meg, 
valamint előírják a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzését. Az EUMSZ 
322. cikke alapján elfogadott szabályok 
érintik az Unió költségvetésének a 
jogállamisággal összefüggő általános 
tagállami hiányosságok esetén történő 
védelmét is, mivel a jogállamiság 
tiszteletben tartása elengedhetetlen 
előfeltétele a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásnak és a hatékony uniós 
finanszírozásnak.

cikke alapján elfogadott pénzügyi 
szabályok vonatkoznak. Ezek a szabályok 
a költségvetési rendeletben kerülnek 
meghatározásra, és különösen a 
költségvetés – támogatások, közbeszerzés, 
pénzdíjak és közvetett végrehajtás révén 
történő – elkészítésére és végrehajtására 
vonatkozó eljárást határozzák meg, 
valamint előírják a pénzügyi szereplők 
felelősségének ellenőrzését. Az EUMSZ 
322. cikke alapján elfogadott szabályok az 
alapok eredményességét és a gondos 
gazdasági irányítást összekapcsoló 
intézkedésekre és az Unió 
költségvetésének a jogállamiság 
tagállamokon belüli általános 
hiányosságainak esetén történő védelmére 
vonatkoznak, mivel a gondos gazdasági 
irányítás és a jogállamiság tiszteletben 
tartása alapvető előfeltétel az uniós 
finanszírozással való hatékony és 
eredményes gazdálkodáshoz.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, az alapok hozzá fognak járulni az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 
valamint ahhoz, hogy az uniós 
költségvetés a kiadásainak összességben 
véve 25 %-ával támogassa az éghajlat-
politikai célok elérését.

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 
kapcsolatos problémák kezelésének 
fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 
Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 
fenntartható fejlesztési céljainak 
végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 
is tükröz, az alapok hozzá fognak járulni a 
méltányos energetikai átállás és az 
éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 
szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 
annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítése 
érdekében, hogy a 2021 és 2027 közötti 
többéves pénzügyi keret időszakában az 
uniós költségvetés kiadásainak legalább 
25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 
2027-re 30%-át éghajlat-politikai 
célkitűzések támogatására fordítsák,
például a szénbányászati régióknak 
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többek között a méltányos energetikai 
átmenetet biztosító alap segítségével 
történő ipari szerkezetátalakítása révén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A kohéziós politika 2021–2027-es 
időszakra szóló finanszírozását legalább a 
2014–2020-as időszakra szóló költségvetés 
szintjén kellene tartani, ami lehetővé teszi 
az alapvető szakpolitikai célkitűzések 
végrehajtását, a nagy beruházási 
projektek megvalósítását, valamint a 
régiók közötti fejlettségi különbségek 
csökkentését.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén;

a) versenyképes, intelligensebb és 
fenntartható Európa a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió erősítése, a 
tagállami és regionális társadalmi-
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint az innovatív és intelligens 
gazdasági átalakítás előmozdítása révén;

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) zöldebb, karbonszegény Európa a 
tiszta és méltányos energetikai átállás, a 
zöld és kék beruházás, a körforgásos 

b) zöldebb, karbonszegény Európa a 
tiszta és méltányos energetikai átállás, a 
zöld és kék beruházás, a körforgásos 
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gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdításával;

gazdaság, a szerkezeti kiigazítás, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 
a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) jobban összekapcsolt Európa a 
mobilitás és a regionális IKT-
összekapcsoltság fokozásával;

c) jobban és hatékonyabban 
összekapcsolt Európa a fenntartható 
közlekedés, a biztonságos és intelligens 
mobilitás, az intermodalitás, a –
kifejezetten a közlekedési ágazatot érintő –
interoperabilitás, valamint a regionális 
IKT-összekapcsoltság fokozásával, 
beleértve a legkülső régiók 
elszigeteltségének a megközelíthetőségük 
javítását célzó beruházások és a 
környezetbarát mobilitás támogatása 
segítségével történő csökkentését.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) összetartóbb Európa a 
fogyatékossággal élők integrációjának 
támogatása révén.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a legkülső régiók 
együttműködését az „európai területi 
együttműködés” célkitűzés (Interreg) 

(3) A Bizottság a legkülső régiók 
együttműködését az „európai területi 
együttműködés” célkitűzés (Interreg) 
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alapján, közvetlen irányítás alatt hajthatja 
végre.

alapján, közvetlen irányítás alatt, a felek 
előzetes beleegyezésével hajthatja végre.

Indokolás

Egyértelművé tétel, összhangban az európai területi együttműködési célkitűzésről (Interreg) 
szóló rendeletre irányuló javaslat 60. cikkével. 

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról.

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról, és az 
eredményről jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak az első program 
benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg kell 
benyújtaniuk a partnerségi megállapodást a 
Bizottsághoz.

(2) A tagállamoknak az első program 
benyújtása előtt vagy azzal egyidejűleg, de 
legkésőbb 2021. december 31-ig kell 
benyújtaniuk a partnerségi megállapodást a 
Bizottsághoz.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválasztott szakpolitikai 
célkitűzések, feltüntetve, hogy az alapok és 
programok közül melyiket követik és 

a) a kiválasztott szakpolitikai 
célkitűzések, feltüntetve, hogy az alapok és 
programok közül melyiket követik és 
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ennek indoklása, valamint – amennyiben 
releváns – az InvestEU teljesítési mód 
alkalmazásának indokolása, figyelembe 
véve a releváns országspecifikus 
ajánlásokat;

ennek indoklása, valamint – amennyiben 
releváns – az InvestEU teljesítési mód 
alkalmazásának indokolása, figyelembe 
véve – többek között – a releváns 
országspecifikus ajánlásokat;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
partnerségi megállapodást, illetve az e 
rendelet és az alapspecifikus szabályok 
szerinti megfelelőségét. Értékelése során a 
Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi 
a releváns országspecifikus ajánlásokat.

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
partnerségi megállapodást, illetve az e 
rendelet és az alapspecifikus szabályok 
szerinti megfelelőségét. Értékelése során a 
Bizottság figyelembe veszi a 4. és 8. cikk 
rendelkezéseit és adott esetben a 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a partnerségi 
megállapodás tagállam általi benyújtását 
követő három hónapon belül 
észrevételeket tehet.

(2) A Bizottság a partnerségi 
megállapodás tagállam általi benyújtását 
követő két hónapon belül észrevételeket 
tehet.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamnak felül kell vizsgálnia 
a partnerségi megállapodást a Bizottság 
által tett észrevételek figyelembevételével.

(3) A tagállamnak egy hónapon belül 
felül kell vizsgálnia a partnerségi 
megállapodást a Bizottságtól kapott
észrevételek figyelembevételével.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a partnerségi 
megállapodásnak az érintett tagállam általi 
benyújtása időpontját követő legkésőbb 
négy hónappal végrehajtási jogi aktus
révén határozatot hoz a partnerségi 
megállapodás jóváhagyásáról. A 
partnerségi megállapodás nem 
módosítható.

(4) A Bizottság a partnerségi 
megállapodásnak az érintett tagállam általi 
első benyújtása időpontját követő 
legkésőbb négy hónappal végrehajtási jogi 
aktus révén határozatot hoz a partnerségi 
megállapodás jóváhagyásáról. A 
partnerségi megállapodás nem 
módosítható.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az (1) bekezdésben említett 
összegeket a megfelelő InvestEU-kereten 
belül az adott tagállam által végrehajtott 
projektekre kell fordítani.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kötelezettségvállalások vagy 
kifizetések felfüggesztése hatályának és 
szintjének arányosnak kell lennie, 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenlő bánásmódhoz való jogát, és 
figyelembe kell vennie az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetét, 
különösen a munkanélküliség szintjét, az 
érintett tagállamban a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztés uniós átlaghoz 
viszonyított arányát, valamint a 
felfüggesztés hatását az érintett tagállam 

(9) A kötelezettségvállalások vagy 
kifizetések felfüggesztése hatályának és 
szintjének arányosnak kell lennie, 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenlő bánásmódhoz való jogát, és 
figyelembe kell vennie az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetét, 
különösen a munkanélküliség szintjét, az 
érintett tagállamban a szegénység vagy 
társadalmi kirekesztés uniós átlaghoz 
viszonyított arányát, valamint a 
felfüggesztés hatását az érintett tagállam 
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gazdaságára. Külön tényezőként kell 
figyelembe venni a felfüggesztés hatását a 
kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 
feltételeket kezelő kritikus fontosságú 
programokra.

gazdaságára. Külön tényezőként kell 
figyelembe venni a felfüggesztés hatását a 
kedvezőtlen strukturális, gazdasági és 
társadalmi – például a legkülső régiókban 
tapasztalható – feltételek javítását célzó,
kritikus fontosságú programokra.

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
korlátozásokat eredményez, és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. A kohéziós politika európai szemeszterhez való 
kapcsolása nem vonhatja maga után a kötelezettségvállalások vagy kifizetések felfüggesztését 
azokban a régiókban, ahol a tagállam szegi meg a kötelességét, nem pedig a régió.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a kapcsolódó fellépéstípusok, 
ideértve a stratégiai jelentőségű, tervezett 
műveletek jegyzékét, továbbá azok várt 
hozzájárulása az említett egyedi 
célkitűzésekhez, makroregionális 
stratégiákhoz és adott esetben tengeri 
medencéket érintő stratégiákhoz;

i. a kapcsolódó fellépéstípusok, 
ideértve a stratégiai jelentőségű, tervezett 
műveletek jegyzékét, továbbá azok várt 
hozzájárulása az említett egyedi 
célkitűzésekhez, makroregionális 
stratégiákhoz és adott esetben tengeri 
medencéket érintő stratégiákhoz, valamint 
ütemterv;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
programot és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, valamint azt, hogy 
összhangban áll-e a partnerségi 
megállapodással. Értékelése során a 
Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi 
a releváns országspecifikus ajánlásokat.

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
programot és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, valamint azt, hogy 
összhangban áll-e a partnerségi 
megállapodással. Értékelése során a 
Bizottság figyelembe veszi a 4. és 8. cikk 
rendelkezéseit és adott esetben a 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokat.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a program tagállam 
általi benyújtását követő három hónapon 
belül észrevételeket tehet.

(2) A Bizottság a program tagállam 
általi benyújtását követő két hónapon belül 
észrevételeket tehet.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam a Bizottság által tett
észrevételek figyelembevételével 
felülvizsgálja a programot.

(3) A tagállam a Bizottságtól kapott
észrevételek figyelembevételével 
felülvizsgálja a programot.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a programnak a 
tagállam általi benyújtása időpontját 
követő legkésőbb hat hónappal 
végrehajtási jogi aktus révén határozatot 
hoz a partnerségi megállapodás 
jóváhagyásáról.

(4) A Bizottság a programnak a 
tagállam általi első benyújtása időpontját 
követő legkésőbb négy hónappal 
végrehajtási jogi aktus révén határozatot 
hoz a partnerségi megállapodás 
jóváhagyásáról.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság megvizsgálja a (2) A Bizottság megvizsgálja a 
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módosítást és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, ideértve a nemzeti szintű 
követelményeket, és a módosított program 
benyújtását követő három hónapon belül 
észrevételeket tehet.

módosítást és azt, hogy az megfelel-e e 
rendeletnek és az alapspecifikus 
rendeleteknek, ideértve a nemzeti szintű 
követelményeket, és a módosított program 
benyújtását követő két hónapon belül 
észrevételeket tehet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam a módosított programot 
a Bizottság által tett észrevételek 
figyelembevételével felülvizsgálja.

(3) A tagállam a módosított programot 
a Bizottságtól kapott észrevételek 
figyelembevételével egy hónapon belül
felülvizsgálja.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a program módosítását 
a tagállam általi benyújtását követő 
legfeljebb hat hónapon belül jóváhagyja.

(4) A Bizottság a program módosítását 
a tagállam általi első benyújtását követő 
legfeljebb négy hónapon belül jóváhagyja.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A legkülső régiók esetében a 
tagállam a programozási időszak alatt egy 
prioritás eredeti előirányzata legfeljebb 
10%-ának megfelelő összeget – a 
programköltségvetés legfeljebb 5%-át –
ugyanazon alap ugyanazon programjának 
egy másik prioritásába csoportosíthat át.



AD\1169258HU.docx 15/44 PE627.581v02-00

HU

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
korlátozásokat eredményez és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. Ezért a legkülső régiók esetében nagyobb 
rugalmasságra van szükség a támogatásoknak ugyanazon programon belüli prioritások 
közötti átcsoportosítása tekintetében, lehetővé téve a szerkezeti és váratlan – különösen az 
éghajlatváltozás okozta katasztrófák miatti – kényszerűségek áthidalását.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alapján nyújtott ERFA-
támogatás és a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás esetében: 2.5 %;

a) a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alapján nyújtott ERFA-
támogatás és a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás esetében: 2.5%; a legkülső 
régiók esetében: 4 %;

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
korlátozásokat eredményez és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. Ezek a további költségek a programok irányítására, 
ellenőrzésére és nyomon követésére is hatással vannak.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ESZA+-ból nyújtott támogatás 
esetében: 4 %, az ESZA+-rendelet 4. cikke 
(1) bekezdése c) pontjának vii. alpontja 
szerinti program esetében: 5 %;

b) az ESZA+-ból nyújtott támogatás 
esetében: 4%, a legkülső régiók esetében 
5%, az ESZA+-rendelet 4. cikke (1) 
bekezdése c) pontjának vii. alpontja 
szerinti program esetében: 5%;

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
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korlátozásokat eredményez, és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. Ezek a további költségek a programok irányítására, 
ellenőrzésére és nyomon követésére is hatással vannak.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az ETHA-ból nyújtott támogatás 
esetében: 6 %;

c) az ETHA-ból nyújtott támogatás 
esetében: 6%; a legkülső régiók esetében: 
7%;

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
korlátozásokat eredményez, és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. Ezek a további költségek a programok irányítására, 
ellenőrzésére és nyomon követésére is hatással vannak.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító hatóság minden évben január 
31-ig, március 31-ig, május 31-ig, július 
31-ig, szeptember 30-ig és november 30-ig 
elektronikus úton továbbítja az egyes 
programokra vonatkozó összesített 
adatokat a Bizottságnak a VII. 
mellékletben meghatározott minta szerint.

Az irányító hatóság minden évben május 
31-ig és november 30-ig elektronikus úton 
továbbítja az egyes programokra 
vonatkozó összesített adatokat a 
Bizottságnak a VII. mellékletben 
meghatározott minta szerint.

Indokolás

A programirányítás összetett dolog, és néhány adat törlése megkönnyítené a programok 
végrehajtását.

Módosítás 32
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első adattovábbítás 2022. január 31-ig 
esedékes, az utolsó 2030. január 31-ig.

Az első adattovábbítás 2022. május 31-ig 
esedékes, az utolsó 2030. január 31-ig.

Indokolás

A programirányítás összetett dolog, és néhány adat törlése megkönnyítené a programok 
végrehajtását.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy 
a program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül rendelkezésre álljon egy 
weboldal, ahol elérhetők a felelősségi 
körébe tartozó programokra vonatkozó, a 
program célkitűzéseit, tevékenységeit, 
elérhető finanszírozási lehetőségeit és 
eredményeit lefedő információk.

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy 
a program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül rendelkezésre álljon egy 
weboldal, ahol elérhetők a felelősségi 
körébe tartozó programokra vonatkozó, a 
program célkitűzéseit, tevékenységeit, 
pályázati kiírásainak menetrendjét, 
elérhető finanszírozási lehetőségeit és 
eredményeit ismertető információk.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az alapokból nem ítélhető meg 
támogatás olyan műveletekre, amelyeket 
fizikailag befejeztek vagy teljes egészében 
végrehajtottak, még mielőtt a programból 
történő finanszírozásra irányuló kérelmet 
az irányító hatósághoz benyújtották, 
tekintet nélkül arra, hogy az összes 
kapcsolódó kifizetés teljesítésre került-e.

(6) Az alapokból nem ítélhető meg 
támogatás olyan műveletekre, amelyeket 
fizikailag befejeztek vagy teljes egészében 
végrehajtottak, még mielőtt a programból 
történő finanszírozásra irányuló kérelmet 
az irányító hatósághoz benyújtották, 
tekintet nélkül arra, hogy az összes 
kapcsolódó kifizetés teljesítésre került-e. 
Ez a bekezdés nem alkalmazandó az 
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(Európai Tengerügyi és Halászati Alapról 
szóló) (EU) XXXX/XXXX rendelet 21. 
cikke szerinti támogatásra a halászati és 
akvakultúra-termékek többletköltségeinek 
a legkülső régiókbeli ellentételezése 
tekintetében, valamint a legkülső régiók 
számára az (ERFA-ról és a Kohéziós 
Alapról szóló) (EU) XXXX/XXXX 
rendeletben szereplő egyedi kiegészítő 
forráshoz kapcsolódó műveletekre.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a bizottsági javaslat 21. cikkével összhangban ez a bekezdés 
nem vonatkozik az ETHA-ra vagy az ERFA-ra vagy a Kohéziós Alapra, különösen a legkülső 
régiók számára elkülönített egyedi kiegészítő forrásokra.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A harmadik országokbeli vállalkozások 
csak abban az esetben vehetnek részt az 
uniós finanszírozású projektekre kiírt 
közbeszerzési pályázatokon, ha az uniós 
vállalkozások is részt vehetnek a 
közbeszerzési pályázatokon e 
vállalkozások székhely szerinti 
országában.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk

Állami támogatás

A rendelet hatálya alá tartozó programok 
keretében finanszírozott műveletek az 
uniós állami támogatási szabályoknak 
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megfelelőnek tekintendők.

Indokolás

Az automatikus megfeleltetés hatékonyabbá teszi a programok irányítását.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A Bizottság e cikk egységes 
feltételek mellett történő végrehajtása 
érdekében a 109. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően végrehajtási jogi aktust fogad 
el, melyben meghatározza a 
szabálytalanságok jelentéséhez 
használandó formátumot.

(11) A Bizottság e cikk egységes 
feltételek és szabályok mellett történő 
végrehajtása érdekében a 109. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően végrehajtási jogi 
aktust fogad el, melyben meghatározza a 
szabálytalanságok jelentéséhez 
használandó formátumot.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
67 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eljárásokat minden szakaszban 
elektronikus szolgáltatások útján és 
teljesen átlátható módon kell 
végrehajtani.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1%;

\\ipolbrusnvf01\TRAN\docep\AM\CompZlotowskiCPREN.docx
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2%;

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) 2026: 0,5% f) 2026: 2,5 %

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) 2027–2029: 3%

Indokolás

Tekintettel a legkülső régiók strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetére, amely további 
korlátozásokat eredményez, és költségeket okoz fejlődésük tekintetében, az EUMSZ 349. cikke 
különleges státuszt biztosít számukra. Az 1303/2013/EU rendelet 134. cikkében előírt jelenlegi 
előfinanszírozási ráták fenntartása elengedhetetlen a programok végrehajtásához.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló, gazdasági, szociális és a 
területi kohéziót szolgáló források összege 
330 624 388 630 EUR 2018-as árakon.

A 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló, gazdasági, szociális és a 
területi kohéziót szolgáló források összege 
372 197 000 000 EUR 2018-as árakon.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és a növekedésbe” 
célkitűzés számára biztosított források a 
globális források összegének 97,5 %-át 

(1) A „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és a növekedésbe” 
célkitűzés számára biztosított források a 
globális források összegének 97,5%-át 
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teszik ki (azaz összesen 
322 194 388 630 EUR-t), és az alábbiak 
szerint kerülnek elosztásra:

teszik ki, és az alábbiak szerint kerülnek 
elosztásra:

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 61,6 % (azaz összesen 
198 621 593 157 EUR) a kevésbé fejlett 
régiók számára;

a) 61,6% a kevésbé fejlett régiók 
számára;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 14,3 % (azaz összesen 
45 934 516 595 EUR) az átmeneti régiók 
számára;

b) 14,3% az átmeneti régiók számára;

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 10,8 % (azaz összesen 
34 842 689 000 EUR) a fejlettebb régiók 
számára;

c) 10,8% a fejlettebb régiók számára;

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 12,8 % (azaz összesen d) 12,8% a Kohéziós Alapból 
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41 348 556 877 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

támogatott tagállamok számára;

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés e) pontjában említett, 
legkülső régiókra vonatkozó kiegészítő 
támogatás ESZA+ számára allokált 
összege 376 928 934 EUR.

Az ESZA+-ból 376 928 934 EUR-t hozzá 
kell adni az (1) bekezdés e) pontjában 
említett, legkülső régiókra vonatkozó 
kiegészítő támogatáshoz.

Indokolás

Tisztázás az Európai Szociális Alap Pluszról szóló rendeletre irányuló javaslat 5. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2 évvel a CEF 
bármely pályázati felhívása előtt 
tájékoztatja a Parlamentet és a 
tagállamokat az összegről és a 
kritériumokról.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközhöz átcsoportosított források 30 %-
a az átcsoportosítás után közvetlenül 
jogosulttá válik a Kohéziós Alapból 
történő támogatásra közlekedési 

törölve
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infrastrukturális projekteknek az (EU) [az 
új CEF-rendelet] rendelet szerinti 
finanszírozására.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [az új CEF-rendelet] rendelet 
értelmében a közlekedési ágazatra 
alkalmazandó szabályok vonatkoznak az 
első albekezdésben említett egyedi 
pályázati felhívásokra. 2023. december 31-
ig a finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztása során figyelembe kell venni a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
allokációkat a CEF számára 
átcsoportosítandó források 70 %-a 
tekintetében.

Az (EU) [az új CEF-rendelet] rendelet 
értelmében a közlekedési ágazatra 
alkalmazandó szabályok vonatkoznak az 
első albekezdésben említett egyedi 
pályázati felhívásokra. 2022. december 31-
ig a finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztása során tiszteletben kell tartani
a Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
támogatásokat.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2024. január 1-jétől kezdődően azon 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
valamennyi tagállam számára 
hozzáférhetővé kell tenni közlekedési 
infrastrukturális projektek (EU) [az új 
CEF-rendelet] szerinti finanszírozására.

2023. január 1-jétől kezdődően azon 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
valamennyi tagállam számára 
hozzáférhetővé kell tenni közlekedési 
infrastrukturális projektek (EU) [az új 
CEF-rendelet] szerinti finanszírozására.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés (Interreg) számára biztosított 
források a 2021–2027 közötti időszak 
során az alapokból költségvetési 
kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
globális források 2,5 %-át teszik ki (azaz 
összesen 8 430 000 000 EUR-t).

(7) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés (Interreg) számára biztosított 
források a 2021–2027 közötti időszak 
során az alapokból költségvetési 
kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 
globális források 3%-át teszik ki (azaz 
összesen 10 116 000 000 EUR-t).

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kevésbé fejlett régiókra 
vonatkozó teljes költségvetési juttatás 
legfeljebb 15 %-ának átcsoportosítása az 
átmeneti régiók vagy a fejlettebb régiók 
számára, illetve az átmeneti régiókból a 
fejlettebb régiók számára;

törölve

Indokolás

Az erőforrások kevésbé fejlett régiókból fejlettebb régiókba való átcsoportosítása nincs 
összhangban a kohéziós politika szellemével.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 70 % a kevésbé fejlett régiók 
számára;

a) 85% a kevésbé fejlett régiók 
számára;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 55 % az átmeneti régiók számára; b) 60% az átmeneti régiók számára;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 40 % a fejlettebb régiók számára. c) 50% a fejlettebb régiók számára.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapra vonatkozó 
társfinanszírozási arány az egyes 
prioritások szintjén nem lehet magasabb 
70 %-nál.

A Kohéziós Alapra vonatkozó 
társfinanszírozási arány az egyes 
prioritások szintjén nem lehet magasabb 
85%-nál.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Interreg programokra vonatkozó 
társfinanszírozási arány nem lehet 
magasabb 70 %-nál.

Az Interreg programokra vonatkozó 
társfinanszírozási arány nem lehet 
magasabb 85%-nál.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat: a „Beavatkozási terület” dimenzióra vonatkozó kódok – 2 
szakpolitikai célkitűzés 

A Bizottság által javasolt szöveg
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2. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS: 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

024
Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kben és 
támogatási intézkedések

100 % 40 %

025
A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs 
projektek és kísérő intézkedések

100 % 40 %

026
A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 
projektek és kísérő intézkedések

100 % 40 %

027
Támogatás olyan vállalkozások számára, amelyek a karbonszegény 
gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességhez 
hozzájáruló szolgáltatásokat nyújtanak

100 % 40 %

028 Megújuló energia: szél 100 % 40 %

029 Megújuló energia: napenergia 100 % 40 %

030 Megújuló energia: biomassza 100 % 40 %

031 Megújuló energia: tengeri energia 100 % 40 %

032 Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus tengeri energiát is) 100 % 40 %

033
Közepes és alacsony feszültségű intelligens energiaelosztási rendszerek 
(ideértve az intelligens energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), 
valamint kapcsolódó tárolás

100 % 40 %

034 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, távfűtés és -hűtés 100 % 40 %

035

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: árvizek (ideértve a tudatosságnövelést, a 
polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket és 
infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

036

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a 
polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket és 
infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

037

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: egyéb, például viharok és aszályok (ideértve a 
tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 
rendszereket és infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

038

Kockázatmegelőzés és a nem az éghajlattal kapcsolatos természeti 
kockázatok (pl. földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez 
kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) kezelése, ideértve a 
társadalmi tudatosság fokozását, a polgári védelmet és a 

0 %
100 
%
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katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat is

039
Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása (kitermelési, kezelési, 
tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, 
ivóvízellátás)

0 %
100 
%

040

Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése (ideértve a vízgyűjtő-
gazdálkodást, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
meghatározott intézkedéseket, az újrafelhasználást, a szivárgás 
csökkentését)

40 %
100 
%

041 Szennyvízgyűjtés és -tisztítás 0 %
100 
%

042
A háztartási hulladék kezelése: megelőzés, minimálisra csökkentés, 
válogatás, újrahasznosítási intézkedések

0 %
100 
%

043 A háztartási hulladék kezelése: mechanikai-biológiai kezelés, hőkezelés 0 %
100 
%

044 Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok kezelése 0 %
100 
%

045
Az újrahasznosított anyagok nyersanyagként való felhasználásának 
előmozdítása

0 %
100 
%

046 Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja 0 %
100 
%

047
A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság 
támogatása a kkv-kben

40 % 40 %

048 Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések 40 %
100 
%

049
A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható 
felhasználása

40 %
100 
%

050 A természet és a biodiverzitás védelme, környezetbarát infrastruktúra 40 %
100 
%

Módosítás

2. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS: 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

024
Energiahatékonysági és demonstrációs projektek a kkv-kban és 
támogatási intézkedések

100 % 40 %

025
A meglévő lakásállomány energiahatékony felújítása, demonstrációs 
projektek és kísérő intézkedések

100 % 40 %

026 A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, demonstrációs 100 % 40 %
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projektek és kísérő intézkedések

027
Támogatás olyan vállalkozások számára, amelyek a karbonszegény 
gazdasághoz és az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességhez 
hozzájáruló szolgáltatásokat nyújtanak

100 % 40 %

027a

Támogatás olyan vállalkozások számára, amelyek szerkezeti 
változásokon mennek keresztül az alacsony szén-dioxid-kibocsátással 
járó gazdaság és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
energiatermelés előmozdítása érdekében

100% 40%

028 Megújuló energia: szél 100 % 40 %

029 Megújuló energia: napenergia 100 % 40 %

030 Megújuló energia: biomassza 100 % 40 %

031 Megújuló energia: tengeri energia 100 % 40 %

032 Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus tengeri energiát is) 100 % 40 %

033
Közepes és alacsony feszültségű intelligens energiaelosztási rendszerek 
(ideértve az intelligens energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), 
valamint kapcsolódó tárolás

100 % 40 %

034 Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, távfűtés és -hűtés 100 % 40 %

035

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: árvizek (ideértve a tudatosságnövelést, a 
polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket és 
infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

036

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a 
polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi rendszereket és 
infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

037

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 
intézkedések, valamint az éghajlattal összefüggő kockázatok 
megelőzése és kezelése: egyéb, például viharok és aszályok (ideértve a 
tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 
rendszereket és infrastruktúrákat is)

100 %
100 
%

038

Kockázatmegelőzés és a nem az éghajlattal kapcsolatos természeti 
kockázatok (pl. földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez 
kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) kezelése, ideértve a 
társadalmi tudatosság fokozását, a polgári védelmet és a 
katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat is

0 %
100 
%

039
Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása (kitermelési, kezelési, 
tárolási és elosztási infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, 
ivóvízellátás)

0 %
100 
%

040 Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése (ideértve a vízgyűjtő-
gazdálkodást, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz kapcsolódó 

40 %
100 
%
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meghatározott intézkedéseket, az újrafelhasználást, a szivárgás 
csökkentését)

041 Szennyvízgyűjtés és -tisztítás 0 %
100 
%

042
A háztartási hulladék kezelése: megelőzés, minimálisra csökkentés, 
válogatás, újrahasznosítási intézkedések

0 %
100 
%

043 A háztartási hulladék kezelése: mechanikai-biológiai kezelés, hőkezelés 0 %
100 
%

044 Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok kezelése 0 %
100 
%

045
Az újrahasznosított anyagok nyersanyagként való felhasználásának 
előmozdítása

0 %
100 
%

046 Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja 0 %
100 
%

046 a Szénbányászati régiók rehabilitációja 0 %
100 
%

047
A környezetbarát gyártási eljárások és az erőforrás-hatékonyság 
támogatása a kkv-kban

40 % 40 %

048 Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések 40 %
100 
%

049
A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és fenntartható 
felhasználása

40 %
100 
%

050 A természet és a biodiverzitás védelme, környezetbarát infrastruktúra 40 %
100 
%

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 táblázat: a „Beavatkozási terület” dimenzióra vonatkozó kódok – 3 
szakpolitikai célkitűzés

A Bizottság által javasolt szöveg

3. szakpolitikai célkitűzés: Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-
konnektivitás fokozása révén

051
IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (gerinc-
/felhordóhálózat)

0 % 0 %

052
IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 
hurok egy, a többlakásos ingatlan kiszolgálópontjánál található 
elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel)

0 % 0 %

053 IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 0 % 0 %



AD\1169258HU.docx 31/44 PE627.581v02-00

HU

hurok egy, a háztartások vagy üzleti ingatlanok kiszolgálópontjánál 
található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel) 

054

IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 
hurok egy, fejlett technológiájú vezeték nélküli kommunikációt 
megvalósító bázisállomásig tartó optikai száléval megegyező 
teljesítménnyel) 

0 % 0 %

055
IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai (köztük nagy méretű 
számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és 
más vezeték nélküli berendezések)

0 % 0 %

056 Újonnan épített autópályák és közutak – TEN-T törzshálózat 0 % 0 %

057 Újonnan épített autópályák és közutak – TEN-T átfogó hálózat 0 % 0 %

058
A TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz csatlakozó, újonnan épített 
másodlagos közúti kapcsolatok

0 % 0 %

059 Egyéb újonnan épített nemzeti, regionális és helyi bekötőutak 0 % 0 %

060 Átépített vagy javított autópályák és közutak – TEN-T törzshálózat 0 % 0 %

061 Átépített vagy javított autópályák és közutak – TEN-T átfogó hálózat 0 % 0 %

062
Egyéb felújított vagy javított utak (autópálya, nemzeti, regionális vagy 
helyi)

0 % 0 %

063 A közlekedés digitalizálása: közút 40 % 0 %

064 Újonnan épített vasutak – TEN-T törzshálózat 100 % 40 %

065 Újonnan épített vasutak – TEN-T átfogó hálózat 100 % 40 %

066 Egyéb újonnan épített vasutak 100 % 40 %

067 Átépített vagy javított vasutak – TEN-T törzshálózat 0 % 40 %

068 Átépített vagy javított vasutak – TEN-T átfogó hálózat 0 % 40 %

069 Egyéb átépített vagy javított vasutak 0 % 40 %

070 A közlekedés digitalizálása: vasút 40 % 0 %

071 Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 0 % 40 %

072 Mozgó vasúti tárgyi eszközök 40 % 40 %

073 Tiszta városi közlekedési infrastruktúra 100 % 40 %

074 Tiszta városi közlekedési járművek 100 % 40 %

075 Kerékpározási infrastruktúra 100 %
100 
%

076 A városi közlekedés digitalizálása 40 % 0 %

077 Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája 100 % 40 %

078 Multimodális szállítás (TEN-T) 40 % 40 %

079 Multimodális közlekedés (nem városi) 40 % 40 %

080 Tengeri kikötők (TEN-T) 40 % 0 %
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081 Egyéb tengeri kikötők 40 % 0 %

082 Belvízi utak és kikötők (TEN-T) 40 % 0 %

083 Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi) 40 % 0 %

084 A közlekedés digitalizálása: egyéb közlekedési módok 40 % 0 %

Módosítás

3. szakpolitikai célkitűzés: Jobban összekapcsolt Európa a mobilitás és a regionális IKT-
konnektivitás fokozása révén

051
IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (gerinc-
/felhordóhálózat)

100 % 0 %

052
IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 
hurok egy, a többlakásos ingatlan kiszolgálópontjánál található 
elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel)

100 % 0 %

053
IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 
hurok egy, a háztartások vagy üzleti ingatlanok kiszolgálópontjánál 
található elosztópontig tartó optikai száléval megegyező teljesítménnyel) 

100 % 0 %

054

IKT: Nagyon nagy kapacitású, széles sávú hálózat (hozzáférés/helyi 
hurok egy, fejlett technológiájú vezeték nélküli kommunikációt 
megvalósító bázisállomásig tartó optikai száléval megegyező 
teljesítménnyel) 

100 % 0 %

055
IKT: Az IKT-infrastruktúra egyéb típusai (köztük nagy méretű 
számítógépes erőforrások/berendezések, adatközpontok, szenzorok és 
más vezeték nélküli berendezések)

100 % 0 %

056 Újonnan épített autópályák, hidak és közutak – TEN-T törzshálózat 50 % 0 %

057 Újonnan épített autópályák, hidak és közutak – TEN-T átfogó hálózat 50 % 0 %

058
A TEN-T úthálózathoz és csomópontokhoz csatlakozó, újonnan épített 
másodlagos közúti kapcsolatok

50 % 0 %

059 Egyéb újonnan épített nemzeti, regionális és helyi bekötőutak 0 % 0 %

059a
Meglévő közúti hidak és alagutak ellenőrzése és felújítása a biztonság 
érdekében

0 % 0 %

060
Átépített vagy javított autópályák, hidak és közutak – TEN-T 
törzshálózat

0 % 0 %

061
Átépített vagy javított autópályák, hidak és közutak – TEN-T átfogó 
hálózat

0 % 0 %

062
Egyéb felújított vagy javított utak (autópálya, nemzeti, regionális vagy 
helyi)

0 % 0 %

063 A közlekedés digitalizálása: közút 100 % 0 %

064 Újonnan épített vasutak – TEN-T törzshálózat 100 % 40 %
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065 Újonnan épített vasutak – TEN-T átfogó hálózat 100 % 40 %

066 Egyéb újonnan épített vasutak 100 % 40 %

067 Átépített vagy javított vasutak – TEN-T törzshálózat 100 % 40 %

068 Átépített vagy javított vasutak – TEN-T átfogó hálózat 100 % 40 %

068 a
Elhagyott vagy leszerelt határkeresztező regionális vasúti 
összeköttetések (hiányzó összeköttetések) visszaállítása

0 % 0 %

069 Egyéb átépített vagy javított vasutak 100 % 40 %

069 a Átépített vagy javított repülőterek

069 b
Meglévő vasúti hidak és alagutak ellenőrzése és felújítása a biztonság 
érdekében 

0 % 0 %

070 A közlekedés digitalizálása: vasút 100 % 0 %

071 Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Folyami információs rendszer (RIS)

072 Mozgó vasúti tárgyi eszközök 40 % 40 %

073 Tiszta városi közlekedési infrastruktúra 100 % 40 %

074 Tiszta városi közlekedési járművek 100 % 40 %

075 Kerékpáros és gyalogos infrastruktúra 100 %
100 
%

076 A városi közlekedés digitalizálása 100 %
100
%

077 Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája 100 %
100 
%

078 Multimodális szállítás (TEN-T) 100 %
100 
%

079 Multimodális közlekedés (nem városi) 100 %
100 
%

079 a
A vidéki területeken tömegközlekedéssel összekapcsolt megosztott 
mobilitási rendszerek (SMARTA-k)

0 % 0 %

080 Tengeri kikötők (TEN-T) 40 % 0 %

081 Egyéb tengeri kikötők 40 % 0 %

081 a
Határkeresztező rövid tengeri hajózás a tengeri gyorsforgalmi utakon 
belül

0 % 0 %

082 Belvízi utak és kikötők (TEN-T) 40 % 0 %

083 Belvízi utak és kikötők (regionális és helyi) 40 % 0 %

084 A közlekedés digitalizálása: egyéb közlekedési módok 100 %
100 
%

Módosítás 66



PE627.581v02-00 34/44 AD\1169258HU.docx

HU

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 pont – 4 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

2. 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

ERFA és Kohéziós 
Alap: 2.4. Az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és 
a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló 
képesség előmozdítása

Hatékony 
katasztrófakockázat-
kezelési keret.

Rendelkezésre áll egy 
olyan nemzeti vagy 
regionális 
katasztrófakockázat-
kezelési terv, amely 
összhangban van az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra 
vonatkozó meglévő 
stratégiákkal, és 
magában foglalja az 
alábbiakat:

1. A fő 
kockázatok leírása, 
amelyeket az 
1313/2013/EU 
határozat 6. cikkének 
a) pontjában foglalt 
rendelkezésekkel 
összhangban 
értékeltek, és amelyek 
tükrözik az aktuális és 
a hosszú távú (25–35 
év) veszélyeket. Az 
éghajlattal kapcsolatos 
kockázatokat illetően 
az értékelésnek az 
éghajlatváltozásra 
vonatkozó 
előrejelzésekre és 
forgatókönyvekre kell 
épülnie

2. Az azonosított 
fő kockázatok 
kezelésére szolgáló 
katasztrófamegelőzési, 
-készültségi és -
reagálási intézkedések 
leírása. Az 
intézkedéseket a 
kockázatokkal és 
gazdasági hatásukkal, 
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a 
kapacitáshiányokkal1, 
az eredményességgel 
és a hatékonysággal 
arányosan rendezik 
prioritási sorrendbe, a 
lehetséges alternatívák 
figyelembevételével;

3. a 
megelőzéssel, a 
készültséggel és a 
reagálással összefüggő 
működési és 
karbantartási 
költségek fedezésére 
rendelkezésre álló 
költségvetési és 
finanszírozási 
forrásokra és 
mechanizmusokra 
vonatkozó 
információk.

__________________

1 A kockázatkezelési képességek 1313/2013/EU határozat 6. cikkének c) pontjában előírt 
értékelése során végzett értékelés szerint.

Módosítás

2. 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

ERFA és Kohéziós 
Alap: 2.4. Az 
éghajlatváltozáshoz és 
a szerkezeti 
változáshoz való 
alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és
a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló 
képesség előmozdítása

Hatékony 
katasztrófakockázat-
kezelési keret.

Rendelkezésre áll egy 
olyan nemzeti vagy 
regionális 
katasztrófakockázat-
kezelési terv, amely 
összhangban van az 
éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra 
vonatkozó meglévő 
stratégiákkal, és 
magában foglalja az 
alábbiakat:

1. A fő 
kockázatok leírása, 
amelyeket az 
1313/2013/EU 
határozat 6. cikkének 
a) pontjában foglalt 
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rendelkezésekkel 
összhangban 
értékeltek, és amelyek 
tükrözik az aktuális és 
a hosszú távú (25–35 
év) veszélyeket. Az 
éghajlattal kapcsolatos 
kockázatokat illetően 
az értékelésnek az 
éghajlatváltozásra 
vonatkozó 
előrejelzésekre és 
forgatókönyvekre kell 
épülnie

2. Az azonosított 
fő kockázatok 
kezelésére szolgáló 
katasztrófamegelőzési, 
-készültségi és -
reagálási intézkedések 
leírása. Az 
intézkedéseket a 
kockázatokkal és 
gazdasági hatásukkal, 
a 
kapacitáshiányokkal1, 
az eredményességgel 
és a hatékonysággal 
arányosan rendezik 
prioritási sorrendbe, a 
lehetséges alternatívák 
figyelembevételével;

3. a 
megelőzéssel, a 
készültséggel és a 
reagálással összefüggő 
működési és 
karbantartási 
költségek fedezésére 
rendelkezésre álló 
költségvetési és 
finanszírozási 
forrásokra és 
mechanizmusokra 
vonatkozó 
információk.

__________________
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1 A kockázatkezelési képességek 1313/2013/EU határozat 6. cikkének c) pontjában előírt 
értékelése során végzett értékelés szerint.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 3 pont – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

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

ERFA és Kohéziós 
Alap:

Átfogó közlekedés 
tervezés megfelelő 
szinten

2030-ig rendelkezésre 
áll a meglévő és 
tervezett 
infrastruktúrák 
multimodális 
feltérképezése, amely

3.2. Fenntartható, az 
éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni 
reziliens, intelligens, 
biztonságos és 
intermodális TEN-T 
fejlesztése

1. tartalmazza a 
tervezett beruházások 
– a kereslet 
megbízható 
elemzésével és a 
forgalom 
modellezésével 
alátámasztott –
gazdasági indokolását, 
amelynek figyelembe 
kell vennie a vasúti 
liberalizáció várható 
hatását

2. tükrözi a 
levegőminőségi 
terveket, figyelembe 
véve különösen a 
nemzeti 
dekarbonizációs 
terveket

3. beruházásokat
tartalmaz a 
1316/2013/EU 
rendelet szerint 
meghatározott TEN-T 
törzshálózati 
folyosókba, a 
vonatkozó TEN-T 
munkatervekkel 
összhangban

4. a TEN-T 
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törzshálózaton kívüli 
beruházások 
tekintetében kiegészítő 
jelleget biztosít a 
régiók és helyi 
közösségek kellő 
TEN-T törzshálózattal 
és annak 
csomópontjaival való 
megfelelő 
összeköttetésének 
biztosításával

5. a 3. ERTMS-
alapkonfiguráció 
kiépítésével biztosítja 
a vasúthálózat 
interoperabilitását, 
legalább az európai 
megvalósítási terv 
lefedésével,

6.
multimodalitás

t mozdít elő, a 
multimodális vagy 
átrakodó áru- és 
személyszállítási 
terminálok és aktív 
módok iránti igények 
azonosításával

7. az alternatív 
üzemanyagok 
előmozdítását célzó 
intézkedéseket 
tartalmaz, 
összhangban a 
releváns nemzeti 
szakpolitikai 
keretekkel

8. magában 
foglalja a közúti 
közlekedésbiztonsági 
kockázatok nemzeti 
közúti 
közlekedésbiztonsági 
stratégiákkal 
összhangban végzett 
értékelését, valamint 
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az érintett utak és 
útszakaszok 
feltérképezésé és a 
kapcsolódó 
beruházások prioritási 
sorrendjének 
felállítását

9. információkat 
tartalmaz a tervezett 
beruházásokhoz 
kapcsolódó és a 
meglévő vagy tervezett 
infrastruktúrák 
műveleti és 
fenntartási 
költségeinek 
fedezéséhez szükséges 
költségvetési és 
pénzügyi 
erőforrásokról

Módosítás

(3) Jobban 
összekapcsolt 
Európa a 
mobilitás és a 
regionális 
IKT-
konnektivitás 
fokozása révén

ERFA és 
Kohéziós 
Alap:

Átfogó 
közlekedés 
tervezés 
megfelelő 
szinten

2030-ig rendelkezésre áll a meglévő és 
tervezett infrastruktúrák multimodális 
feltérképezése, amely

3.2.
Fenntartható, 
az 
éghajlatváltozá
s hatásaival 
szembeni 
reziliens, 
intelligens, 
biztonságos és 
intermodális 
TEN-T 
fejlesztése

-1a. előírja a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió biztosítását, valamint 
tágabban értelmezve a TEN-T hálózatokon 
belüli hiányzó kapcsolódási pontok pótlását 
és szűk keresztmetszetek felszámolását, 
többek között a tárgyi infrastruktúrába 
történő beruházások révén

1. tartalmazza a tervezett beruházások –
a kereslet megbízható elemzésével és a 
forgalom modellezésével alátámasztott –
gazdasági indokolását, amelynek figyelembe 
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kell vennie a vasúti szolgáltatási piac 
megnyitásának várható hatását

2. tükrözi a levegőminőségi terveket, 
figyelembe véve különösen a közlekedési 
ágazat kibocsátásainak csökkentésére 
irányuló nemzeti stratégiákat

3. tartalmaz az 1316/2013/EU rendelet 
szerint meghatározott TEN-T törzshálózati 
folyosókba irányuló beruházásokat, a 
vonatkozó TEN-T munkatervekkel 
összhangban, valamint az átfogó hálózat 
meghatározott szakaszait

4. a TEN-T törzshálózaton kívüli 
beruházások tekintetében kiegészítő jelleget 
biztosít a városi hálózatok, a régiók és helyi 
közösségek kellő TEN-T törzshálózattal és
annak csomópontjaival való megfelelő 
összeköttetésének biztosításával

5. a 3. ERTMS-alapkonfiguráció 
kiépítésével biztosítja a vasúthálózat 
interoperabilitását, legalább az európai 
megvalósítási terv lefedésével,

6. multimodalitást mozdít elő, a 
multimodális vagy átrakodó áru- és 
személyszállítási terminálok és aktív módok 
iránti igények azonosításával

7. az alternatív üzemanyagok 
előmozdítását célzó intézkedéseket tartalmaz, 
összhangban a releváns nemzeti szakpolitikai 
keretekkel

8. magában foglalja a közúti 
közlekedésbiztonsági kockázatok nemzeti 
közúti közlekedésbiztonsági stratégiákkal 
összhangban végzett értékelését, valamint az 
érintett utak és útszakaszok feltérképezésé és 
a kapcsolódó beruházások prioritási 
sorrendjének felállítását

9a. előmozdítja a fenntartható, 
regionális és határokon átnyúló 
idegenforgalmi kezdeményezéseket, amelyek 
mind a turisták, mind a lakosok számára 
előnyösek, mint például az EuroVelo hálózat 
összekapcsolása a transzeurópai vasúti 
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hálózattal (TER)

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
XXII melléklet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az (5) ponttal összhangban a 
NUTS 2. szintű régiókra kapott összeghez 
hozzá kell adni egy személyenként évi 400
EUR összegű pótlékot, a régió 
lakosságának azon hányadára alkalmazva, 
amelyet a 2013. január 1-je óta az EU-n 
kívülről érkező nettó migráció képez.

(6) Az (5) ponttal összhangban a 
NUTS 2. szintű régiókra kapott összeghez 
hozzá kell adni egy személyenként évi 
1000 EUR összegű pótlékot, a régió 
lakosságának azon hányadára alkalmazva, 
amelyet a 2013. január 1-je óta az EU-n 
kívülről érkező nettó migráció képez.

Indokolás

A migráció és az integráció témája együtt döntő fontosságú a sikeres regionális fejlődéshez.

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
XXII melléklet – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az (5) ponttal összhangban a 
NUTS 2. szintű olyan régiókra kapott 
összeghez, amelyekben szenet bányásznak, 
hozzá kell adni 500 EUR összeget a CO2-
mentes energiaellátás elérésére irányuló 
szerkezeti változások miatt elveszített vagy 
átalakított minden egyes álláshely után.

Indokolás

A szénbányászat visszaesése és az alternatív energiaforrásokra való átállás, amelyet részben 
az éghajlat-változással kapcsolatos európai politika követel meg, jelentős kihívást jelent 
bizonyos régiókban, ahol eddig szenet bányásztak. A szén fokozatos kivezetése gazdasági 
terhet és a munkahelyek megszűnésének kockázatát jelenti, különösen a szénbányászati 
régiókban. Ezt a szerkezeti változást enyhíteni, támogatni kell, és a foglalkoztatás tekintetében 
elviselhetővé kell tenni.
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