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RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politika az egyik legfőbb beruházási eszköz az Európa 2020 stratégiában szereplő 
legfontosabb uniós prioritások támogatása terén. Az EUMSZ 174. és 176. cikke szerint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) célja a különböző régiók fejlettségi szintje 
közötti egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók lemaradásának csökkentése, 
így tevékenységének különösen a leginkább rászoruló országokra és régiókra kell irányulnia.

Az Európai Bizottság javaslata szerint az ERFA 2014 és 2020 között beruházások 
társfinanszírozása útján regionális és helyi fejlesztéseket támogatna a következő területeken: 
K+F és innováció, éghajlatváltozás és környezetvédelem; kkv-knak nyújtott 
vállalattámogatás; általános gazdasági érdekű szolgáltatások; távközlési, energetikai és 
közlekedési infrastruktúra; egészségügyi, oktatási és szociális infrastruktúra; és fenntartható 
városfejlesztés. Az előadó azonban úgy véli, hogy az idegenforgalomhoz és a kulturális 
örökséghez kötődő tevékenységeket a rendeletnek jobban kellene tükröznie.

Az ERFA-ból származó támogatásnak az Európa 2020 stratégiában foglalt elsődleges uniós 
célokra való fokozottabb összpontosítása érdekében az Európai Bizottság tematikus 
koncentrációt javasol a különböző fejlettségi szintek figyelembevétele mellett. Az előadó 
támogatja a párhuzamos erőfeszítések, valamint az elaprózódás hatásainak és az elsődleges 
célok hiányos meghatározásának elkerülését, mert azok a múltban korlátozták az európai 
beruházásból származó többletértéket. Különösen a jelenlegi, szűkös erőforrások jellemezte 
időszakban lényeges a tematikus koncentráció és az elsődleges beruházási szempontoknak az 
Európa 2020 stratégia céljaival összhangban történő megállapítása.

A javasolt rendelet nagyobb hangsúlyt fektet a fenntartható városfejlesztésre is, különösen 
azáltal, hogy az ERFA-források legalább 5%-át a fenntartható városfejlesztésre kell 
elkülöníteni. Az előadó üdvözli ezt a nagyobb hangsúlyt.

A 2014–2020 közötti időszak során az ERFA rendelkezésére álló pénzügyi keretösszeg nem 
szerepel a javasolt rendeletben; ezt csak az összes alapra vonatkozó közös rendelkezéseket 
előíró rendeletjavaslat1 tartalmazza. Ez utóbbi javaslat 84. cikkének (1) bekezdése a 
növekedést és munkahelyteremtést szolgáló beruházások számára a strukturális és kohéziós 
alapokra szánt globális források összegének 96,52%-ával, azaz (2011-es változatlan árakon) 
324,3 milliárd euróval tervez. Ebből a 324,3 milliárd euróból (2011-es változatlan árakon) 
68,7 milliárd euró kerül elkülönítésre a Kohéziós Alap számára. A Bizottság javaslata továbbá 
minden egyes régiótípus esetében meghatározza az Európai Szociális Alap (ESZA) számára 
elkülönítendő támogatások minimális arányát, ami az ESZA legalább 25%-os, azaz 84 
milliárd eurós teljes részesedését jelenti a strukturális és kohéziós alapok számára elkülönített 
költségvetési forrásokból. Következésképpen a 2014 és 2020 közötti időszakra legfeljebb 
183,3 milliárd euró marad elérhető az ERFA számára. Ez a 2007 és 2013 közötti időszakhoz
képest csökkenést jelent. Az előadó sajnálja, hogy a kohéziós politika átfogó kerete, valamint 
következésképpen az ERFA számára elkülönített költségvetési források csökkennek. 

                                               
1 COM(2011) 615
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(millió euróban – 2011-es 
változatlan árakon)

A 2007–2013-as 
időszakra szóló 
többéves pénzügyi 
keret

A 2014–2020-as 
időszakra szóló 
többéves pénzügyi 
keret

Változás

ERFA 203 183 - 10 %
ESZA 78 84 + 8 %
Kohéziós Alap  71 69 - 3 %
Összesen 354 336 - 5,3 %
A kerekítés miatt a számok összege nem feltétlenül egyezik meg a főösszeggel

Ez azonban a kohéziós politikára szánt teljes keretről folytatandó tárgyalások 
végeredményétől függ. Nem véglegesíthető addig, amíg megállapodás nem születik a 2014 és 
2020 közötti évekre szóló többéves pénzügyi keretet meghatározó rendeletre irányuló 
javaslatról. Az előadó azonban hangsúlyozni kívánja az Európai Parlament 2011. június 8-i 
állásfoglalásban kifejezett azon meggyőződését, hogy „a következő többéves pénzügyi terv 
forrásait legalább 5%-kal kell növelni” a 2013-as szinthez képest, és hogy „a jelenlegi 
programozási időszakban [a kohéziós politikára] szánt összegeket a következő időszakban 
legalább fenn kell tartani”, ami jelenleg nyilvánvalóan nem így van.

A költségvetési hatásokkal járó egyéb rendelkezéseket illetően az előadó üdvözli a Bizottság 
egyszerűsítési törekvéseit a közös rendelkezéseket előíró rendeletben1. Az előadó továbbá 
hangsúlyozza a tagállamok felelősségét az egyszerűsítésre irányuló erőfeszítések támogatása 
terén.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1a. emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; ismételten megerősíti, 
hogy a következő többéves pénzügyi 
keretben megfelelő mértékű kiegészítő 

                                               
1 COM(2011) 615



AD\905962HU.doc 5/13 PE489.343v02-00

HU

forrásokra van szükség annak érdekében, 
hogy az Unió számára lehetővé tegye a 
jelenlegi politikai prioritásainak és a 
Lisszaboni Szerződésben meghatározott új 
feladatoknak a teljesítését, valamint az 
előre nem látható eseményekre történő 
reagálást; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5%-kal emelkedne is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi terv forrásainak szintje, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

1b. emlékeztet különösen arra, hogy 
ugyanebben az állásfoglalásban az 
Európai Parlament hangsúlyozza, hogy 
„a sikeres, megerősített kohéziós politika 
megfelelő finanszírozást igényel,” és arra 
a következtetésre jut, hogy „a jelenlegi 
programozási időszakban arra szánt 
összegeket a következő időszakban 
legalább fenn kell tartani”;
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
- 1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Mivel 2011. június 8-i, „Befektetés a 
jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) 
a versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, hogy „a 
kohéziós politika európai hozzáadott 
értéke vitathatatlan, mivel ez a politika a 
növekedés és munkahelyteremtés 
biztosítására szolgáló, jól kialakult 
mechanizmust képez, és az egyik 
legfontosabb, legláthatóbb és 
legsikeresebb uniós politika már évtizedek 
óta”. Az Európai Parlament ugyanakkor 
kiemelte, hogy egy modern kohéziós 
politikának számos strukturális reformot 
meg kell valósítania, választ kell adnia az 
Unió előtt álló új kihívásokra, és elő kell 
mozdítania szinergiák kialakítását egyéb 
szakpolitikákkal és gyakorlati 
eszközökkel. Az Európai Parlament 
kifejezte azon meggyőződését, hogy az 
uniós kohéziós politikának az egész 
Unióra kiterjedő olyan politikának kell 
maradnia, amely valamennyi uniós régió 
számára hozzáférést biztosít az 
erőforrásokhoz, a tapasztalatokhoz és a 
segítségnyújtáshoz.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
64. pontja.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
- 1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) Mivel 2011. június 8-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
hangsúlyozta, hogy a sikeres, megerősített 
kohéziós politika megfelelő finanszírozást 
igényel, és a jelenlegi programozási 
időszakban arra szánt összegeket a 
következő időszakban legalább fenn kell 
tartani az uniós régiók fejlődési 
egyenlőtlenségeinek csökkentését célzó 
erőfeszítések fokozása érdekében. A 
Bizottság azonban a 2007 és 2013 közötti 
kerethez képest a kohéziós politika átfogó 
keretének 5,3%-os csökkentését javasolja. 
A Bizottság javaslata szerint az ERFA 
számára legfeljebb 183 milliárd euró 
maradna elérhető, ami 10%-os csökkenést 
jelent a 2007 és 2013 közötti időszakhoz 
képest.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
67. pontja, számadatokkal kiegészítve.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 
régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és 
középvállalatokra és az éghajlatváltozás 

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 
régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és 
középvállalatokra és az éghajlatváltozás 
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mérséklésére kell összpontosítani. Az 
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, valamint 
azoknak a régióknak a különleges igényeit, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

mérséklésére kell összpontosítani. Különös 
figyelmet kell fordítani a fent említett 
területeken működő uniós eszközökkel és 
programokkal való összehangolás 
szükségességére. Az összpontosítás 
mértékének figyelembe kell vennie a régió 
fejlettségi szintjét, valamint azoknak a 
régióknak a különleges igényeit, amelyek 
egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75%-ánál kisebb volt.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret 
(MFF) a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 2011. június 
8-i állásfoglalásában1 emlékeztetett arra, 
hogy a Lisszaboni Szerződés 195. 
cikkének megfelelően az idegenforgalom 
a Lisszaboni Szerződés szerinti új uniós 
hatáskör, amelyet ennélfogva szintén 
figyelembe kell venni a következő többéves 
pénzügyi keretben. Hangsúlyozta, hogy a 
fenntartható idegenforgalom jelentősen 
hozzájárul az európai gazdasághoz, és úgy 
vélte, hogy az idegenforgalomra 
vonatkozó európai stratégiának az ágazat 
versenyképességének növelésére, valamint 
a nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködés előmozdítására kell 
törekednie, és megfelelő finanszírozás 
révén támogatásban kell részesülnie a 
következő időszakban. Az ERFA-nak 
támogatnia kell az idegenforgalom 
szempontjából lényeges tevékenységeket.
_______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fenntartható városfejlesztés keretén 
belül támogatni kell a városokat érintő 
gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és 
társadalmi kihívásokra irányuló integrált 
intézkedéseket, és ki kell dolgozni egy 
eljárást az ilyen intézkedések által érintett 
városok listájának, valamint az ilyen 
intézkedésekre elkülönített pénzügyi 
források megállapítására.

(7) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament kifejezte azon 
véleményét, hogy a városi területek –
számos kihívással szembesülő területként 
(munkanélküliség, társadalmi kirekesztés, 
környezetkárosodás, migráció) – fontos 
szerepet tölthetnek be a regionális 
fejlődésben, és hozzájárulhatnak a 
helyben tapasztalható gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek leküzdéséhez. 
Ennek megfelelően kiemelte, hogy 
láthatóbb és célzottabb megközelítést kell 
alkalmazni a kohéziós politika városi 
dimenziója tekintetében, egyidejűleg 
kiegyensúlyozott feltételeket biztosítva a 
városi, elővárosi és vidéki térségek 
egymást erősítő fejlődéséhez. A 
fenntartható városfejlesztés keretén belül 
így támogatni kell a városokat érintő 
gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és
társadalmi kihívásokra irányuló integrált 
intézkedéseket, és ki kell dolgozni egy 
eljárást az ilyen intézkedések által érintett 
városok listájának, valamint az ilyen 
intézkedésekre elkülönített pénzügyi 
források megállapítására.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
70. pontja.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament elismerte, hogy a 
Szerződés értelmében az érintett régiók 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a 
vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon
átnyúló és a hegyvidéki régiók. Kifejezte 
azon véleményét, hogy az ilyen régiókban 
fellelhető erőforrások és kapacitások 
jelentős szerepet tölthetnek be az Európai 
Unió jövőbeli versenyképessége 
szempontjából, és ennek megfelelően 
hangsúlyozta, hogy ezeket a kihívásokkal 
küzdő térségeket is el kell ismerni a 2014 
és 2020 közötti időszakra szóló többéves 
pénzügyi keretben. Az Európai Parlament 
úgy vélte, hogy a tartós hátránnyal 
szembesülő régiókra külön stratégiát kell 
kidolgozni, ahogy azt a 2010. szeptember 
22-i európai parlamenti állásfoglalás is 
megállapítja.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
71. pontja.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Különös figyelmet kell szentelni a (11) Különös figyelmet kell szentelni a 
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legkülső régiókra, amelyeket a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből 
származó hátrányos helyzetük, azaz távoli 
fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, 
kedvezőtlen domborzati és éghajlati 
viszonyaik, valamint néhány terméktől 
való gazdasági függésük súlyosbít, amely 
tényezők állandósága és együttes hatása 
súlyosan hátráltatja fejlődésüket, mégpedig 
az ERFA alkalmazási körének a legkülső 
régiók sajátos gazdasági és társadalmi 
helyzetéből eredő járulékos költségek 
jóváírásához kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozásának kivételes 
jelleggel történő kiterjesztésével. A 
meglévő és új gazdasági tevékenységek 
fejlesztésének támogatása érdekében az 
egyedi kiegészítő források legalább 50 %-
át a legkülső régiók gazdaságának 
diverzifikálását és korszerűsítését szolgáló 
intézkedésekre kell elkülöníteni.

legkülső régiókra, amelyeket a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből 
származó hátrányos helyzetük, azaz távoli 
fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, 
kedvezőtlen domborzati és éghajlati 
viszonyaik, valamint néhány terméktől 
való gazdasági függésük súlyosbít, amely 
tényezők állandósága és együttes hatása 
súlyosan hátráltatja fejlődésüket, mégpedig 
az ERFA alkalmazási körének a legkülső 
régiók sajátos gazdasági és társadalmi 
helyzetéből eredő járulékos költségek 
jóváírásához kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozásának kivételes 
jelleggel történő kiterjesztésével. A 
meglévő és új gazdasági tevékenységek 
fejlesztésének támogatása érdekében az 
egyedi kiegészítő források legalább 50%-át
a legkülső régiók gazdaságának 
diverzifikálását és korszerűsítését szolgáló 
intézkedésekre kell elkülöníteni. A 
legkülső régiók fejlődésének megerősítése 
és a kutatásra vonatkozó alapok 
kihasználatlanságának megszüntetése 
érdekében elő kell segíteni a szinergiát 
különösen az ERFA és a kutatási és 
fejlesztési keretprogram között.

Indokolás

A Költségvetési Bizottság által a Regionális Fejlesztési Bizottság részére készített, a kohéziós 
politikának az Európai Unió legkülső régióiban az EU 2020 stratégia keretében betöltött 
szerepéről szóló vélemény (2011/2195(INI)) 5. pontja.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Fontos gondoskodni a program 
pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint a program 
minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
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valamennyi résztvevőnek az eszközhöz 
való hozzáférését is. Mivel a kohéziós alap 
keretében végzett tevékenységek 
megosztott igazgatás hatálya alá esnek, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kell olyan 
további szabályok meghozatalától, 
amelyek a kedvezményezett számára 
bonyolulttá tennék a pénzeszközök 
felhasználását.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA a következő beruházási
prioritásokat támogatja a(z) [...]/2012/EU 
rendelet [CPR] 9. cikkében meghatározott 
tematikus célkitűzéseken belül:

Az ERFA a következő beruházási 
prioritásokat támogatja a(z) [...]/2012/EU 
rendelet [CPR] 9. cikkében meghatározott 
tematikus célkitűzéseken belül, miközben 
biztosítja a szinergiát és a kiegészítő 
jelleget a lényeges uniós programok és 
eszközök tekintetében:

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalatok K+I beruházásának, a 
termék- és szolgáltatásfejlesztés 
elősegítése, technológiaátadás, szociális 
innováció és közszolgálati alkalmazások, 
keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek 
és nyílt innováció intelligens specializáció 
által;

b) a vállalatok K+I beruházásának, a 
termék- és szolgáltatásfejlesztés 
elősegítése, technológiaátadás,
ökohatékony innováció, szociális 
innováció, kulturális és kreatív iparágak 
és közszolgálati alkalmazások, 
keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek 
és nyílt innováció intelligens specializáció 
által;
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