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RÖVID INDOKOLÁS

Az EUMSZ 177. cikke, valamint 28. jegyzőkönyve értelmében a Kohéziós Alap azoknak a 
tagállamoknak nyújt támogatást, amelyekben az egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27 
átlagának 90%-át; a források a TEN-T közlekedési hálózattal és a környezettel kapcsolatos 
beruházásokhoz állnak rendelkezésre. A Szerződés alkalmazásában az európai bizottsági 
javaslat úgy rendelkezik, hogy a környezetvédelem területén a Kohéziós Alap támogatja az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra és a kockázatmegelőzésre, a vízügyi és a 
hulladékágazatra, továbbá a városi környezetre irányuló beruházásokat. Az energiába való
beruházás is támogatható, amennyiben az egyértelműen kedvező környezeti hatásokkal 
rendelkezik. A bizottsági javaslat értelmében a közlekedés terén a Kohéziós Alap támogatást 
fog nyújtani az alapvető transzeurópai hálózatok részére, továbbá az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési rendszerek és a városi közlekedés részére is.

Az Európai Bizottság – 2011-es változatlan árakon számolva – 68,7 milliárd eurót kíván erre 
a célra előirányozni. A Kohéziós Alapra vonatkozó ezen rendeletben ez az összeg nincs 
konkretizálva, de az alapokra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló 
rendeletre irányuló javaslat [CPR] 84. cikke rendelkezik erről.1 Összehasonlításképpen, a 
2007–2013-as többéves pénzügyi keret során a Kohéziós Alap – 2011-es állandó árakon 
számolva – megközelítőleg 71 milliárd eurós finanszírozásban részesült. 

(millió EUR – 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

Az előadó sajnálatának ad hangot a csökkentés kapcsán, és emlékeztet az Európai Parlament 
2011. június 8-i állásfoglalásában kifejtett azon meggyőződésre, hogy „a következő többéves 
pénzügyi terv forrásait legalább 5%-kal kell növelni” a 2013-as szinthez képest annak 
érdekében, hogy a politikai és jogi célkitűzéseket meg lehessen valósítani, és hogy „a
jelenlegi programozási időszakban az arra szánt összegeket a következő időszakban legalább 
fenn kell tartani”. 

A 68,7 milliárd eurós előirányzatból ezen túlmenően 10 milliárd eurót különítenek el a 
közlekedési törzshálózatok finanszírozására az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében. Érdemes megjegyezni, hogy a 10 milliárd euró azon tagállamok számára van 
elkülönítve, amelyekben az egy főre jutó GNI nem éri el az EU-27 átlagának 90%-át, de azt a 

                                               
1 COM(2011)0615
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közlekedési törzshálózatok finanszírozása céljából a tagállamok projektjei közvetlenül kapják 
meg, és arányosan levonják a nemzeti forráskiosztásból. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a 
projekteknek meg kell felelniük a jelenleg megbeszélések tárgyát képező, átdolgozott TEN-T 
iránymutatásoknak. Végezetül, ezt a 10 milliárd eurót a Kohéziós Alap által biztosított 
kedvezőbb pénzügyi támogatási feltételek mellett – a CEF-ben előírt 50%-nál magasabb, 
maximum 85%-os társfinanszírozás mellett – folyósítják. 

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)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” 
című, 2011. június 8-i állásfoglalására1; 
megismétli, hogy elegendő további forrást 
kell biztosítani a következő többéves 
pénzügyi keretben ahhoz, hogy az Unió 
teljesíteni tudja meglévő politikai 
prioritásait és a Lisszaboni Szerződésben 
meghatározott új feladatait, valamint hogy 
előre nem látható események esetén 
válaszlépéseket tudjon tenni; rámutat 
arra, hogy még ha legalább 5%-kal 
emelnénk is a 2013-as szinthez képest a 
következő többéves pénzügyi terv 
forrásainak szintjét, 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;
_________________
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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 a 
„Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi 
keret a versenyképes, fenntartható és 
befogadó Európáért” című, 2011. június 
8-i állásfoglalásában 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”;

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Parlament a „Befektetés 
a jövőbe: új többéves pénzügyi keret a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című állásfoglalásában 
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 kiemelte 
ugyanakkor, hogy egy modern kohéziós 
politikának számos strukturális reformot 
kell megvalósítania, választ kell adnia az 
Unió előtt álló új kihívásokra, és elő kell 
mozdítania szinergiák kialakítását egyéb 
szakpolitikákkal és gyakorlati 
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eszközökkel. Az Európai Parlament 
hangot adott annak a meggyőződésének 
is, hogy az uniós kohéziós politikának az 
egész Unióra kiterjedő olyan politikának 
kell maradnia, amely valamennyi uniós 
régió számára hozzáférést ad az 
erőforrásokhoz, tapasztalatokhoz és 
segítségnyújtáshoz.

Indokolás

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

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta továbbá, 
hogy a sikeres, megerősített kohéziós 
politika megfelelő finanszírozást igényel, 
és a jelenlegi programozási időszakban az 
arra szánt összegeket a következő 
időszakban legalább fenn kell tartani az 
uniós régiók fejlődési egyenlőtlenségeinek 
csökkentését célzó erőfeszítések fokozása 
érdekében. A 2007–2013-as többéves 
pénzügyi keret során a Kohéziós Alap –
2011-es állandó árakon számolva – 71 
milliárd eurós finanszírozásban részesült. 
A Bizottság azonban a 2014–2020-as 
időszak tekintetében – 2011-es változatlan 
árakon számolva – 68,7 milliárd eurót 
kíván erre a célra előirányozni, ami a 
2007–2013-as időszakhoz képest 3%-os 
csökkenés.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 67. bekezdése.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös stratégiai keret hatálya alá 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint a Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet - CPR] létrehozza a strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap működésének új 
keretét. A Kohéziós Alap célkitűzéseit 
pontosítani kell a tevékenységét 
szabályozó új keretre és a Szerződésben a 
számára meghatározó célokra tekintettel.

(2) A közös stratégiai keret hatálya alá 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint a Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet - CPR] létrehozza a strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap működésének új 
keretét. A Kohéziós Alap célkitűzéseit 
pontosítani kell a tevékenységét 
szabályozó új keretre és a Szerződésben a 
számára meghatározó célokra tekintettel. A 
szinergiákat fokozni kell a Kohéziós Alap 
és a közlekedési, energia-, éghajlat- és 
környezeti politikával kapcsolatos egyéb 
uniós eszközök és programok között.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió emellett a Kohéziós Alapon 
keresztül, hozzájárulhat a Szerződés 11. és 
191. cikkében meghatározott uniós 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához.

(3) Az Uniónak emellett a Kohéziós 
Alapon keresztül, hozzá kell járulnia a 
Szerződés 11. és 191. cikkében 
meghatározott uniós környezetvédelmi 
célkitűzések megvalósításához is.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap által finanszírozott 
transzeurópai közlekedési hálózattal 
kapcsolatos projekteknek meg kell 
felelniük a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról szóló, 2010. július 7-i 
661/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat iránymutatásainak. Az 
erőfeszítések összpontosítása érdekében az 
említett határozatban meghatározott közös 
érdekű projektek számára elsőbbséget kell 
biztosítani.

A Kohéziós Alap által finanszírozott 
transzeurópai közlekedési hálózattal 
kapcsolatos projekteknek meg kell 
felelniük a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós 
iránymutatásokról szóló, 20121. ... -i 
.../.../EU rendelet iránymutatásainak Az 
erőfeszítések összpontosítása érdekében az 
említett határozatban meghatározott közös 
érdekű projektek számára elsőbbséget kell 
biztosítani.

______________
1 HL L …

Indokolás

Utalni kell a jelenleg megbeszélés tárgyát képező TEN-T iránymutatásokra.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Fontos gondoskodni a program 
pénzgazdálkodásának hatékony és 
eredményes voltáról, valamint a program 
minél hatékonyabb és 
felhasználóbarátabb végrehajtásáról, s 
emellett biztosítani kell a jogbiztonságot és 
valamennyi résztvevőnek az eszközhöz 
való hozzáférését is. Mivel a Kohéziós 
Alap keretében végzett tevékenységek 
megosztott igazgatás alá esnek, a 
tagállamoknak tartózkodniuk kellene 
olyan további szabályok meghozatalától, 
amelyek a kedvezményezett számára 
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bonyolulttá teszik a pénzeszközök 
felhasználását.
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