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Módosítás 534
Nadja Hirsch
az ALDE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret

A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően az adott regionális 
környezetben a különböző szakpolitikai 
célkitűzések összehangolására, 
integrálására és egyensúlyba hozására, és 
különösen a beruházási prioritásoknak a 
9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzésekkel való összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön.
Az e mellékletben szereplő kereten felül a 
Bizottságnak a KSK-alapokra 
vonatkozóan ajánlott cselekvések nem 
kimerítő jellegű felsorolásának a 142. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában történő 
elfogadásával kell támogatnia a 
tagállamokat és a régiókat. A nem 
kimerítő jellegű felsorolásnak a KSK 
részeként a tagállamok és a régiók 
számára útmutatást kell adnia arról, 
hogyan ültethetik át az e rendelet 9. 
cikkében megállapított tematikus 
célkitűzéseket a programozásba, 
figyelembe véve a régiók különböző 
igényeit, kihívásait és lehetőségeit, 
valamint a regionális fenntartható 
fejlődéshez szükséges rugalmasságot.

1. Horizontális elvek és átfogó kihívások

1.1. Partnerség és többszintű kormányzás 
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1.1.1. A többszintű kormányzás elve 
összehangolt fellépést igényel, amely a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően, partnerségben valósul meg. 
Formája – különösen az uniós 
szakpolitikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését jelenti, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
prioritások teljesítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.
1.1.3. A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és 
régióknak a következő lépéseket kell 
megtenniük:
a) az európai magatartási kódexnek 
megfelelő partnerséget kell létrehozni, az 
5. cikkben foglaltak szerint; 
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell kialakítani;
c) a partnerség megvalósításáról 
rendszeresen jelentést kell készíteni.

1.1.4. A közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok megvalósításának minden egyes 
szintjén partnerségeket kell kialakítani 
annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe, illetve e programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe. A szociális és 
gazdasági partnereket, más hatóságokat, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket, köztük a környezetvédelmi 
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partnereket, valamint az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket és testületeket is be kell 
vonni a partnerségek biztosítása 
érdekében, a szakpolitikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában.
1.1.5. A partnerekkel folytatott 
együttműködés a legjobb gyakorlatokat 
követi. Minden tagállam megfelelő szintű 
technikai segítségnyújtást biztosít annak 
érdekében, hogy segítse a partnerek 
bevonását és részvételét a programozási 
folyamat valamennyi szakaszában.

1.2. Fenntartható fejlődés
1.2.1. A fenntartható fejlődés elve – az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében foglaltak szerint – a haladás 
azon elképzeléséhez kapcsolódik, 
miszerint a mostani és a jövőbeni 
generációk jóléte és jobb életminősége 
érdekében a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások 
integrációjára van szükség.
1.2.2. A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
megfontolásoknak, valamint a szennyező 
fizet elvének ezért minden terv szerves 
részét kell képezniük, a tervezéstől egészen 
a megvalósításig, illetve a nyomon 
követéstől egészen az értékelésig. A 
szennyező fizet elve alkalmazásának 
elmulasztása csak kivételes esetekben 
engedélyezhető, feltéve, hogy egyértelmű 
enyhítő intézkedések bevezetésére kerül 
sor.
1.2.3. A tagállamoknak és régióknak 
valamennyi rendelkezésre álló uniós 
szakpolitikai eszközt be kell vetniük az 
előttük álló összetett kihívások kezelésére. 
Az éghajlatváltozás kezelése céljából a 
forrásokat a megelőző és enyhítő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
KSK-hoz tartozó alapokból támogatott új 
beruházásoknak eleve ellenállónak kell 
lenniük az éghajlatváltozással és a 
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természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a vízügyi keretirányelv1 és 
más vonatkozó irányelvek követelményeit.
Már léteznek a fenntartható fellépésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folytatott 
kutatásokat. Az ilyen támogatásnak a 
Horizont 2020 keretprogram égisze alatt 
hozott intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozása az 
EVMA-ból és az ETHA-ból is 
megvalósulhat. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon gazdálkodók 
számára is, akik esetében a kötelező 
környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokat okoztak.

1.2.5. A fenntartható fejlődésre való 
törekvés nem lehet technikai feladat. 
Annak biztosítása érdekében, hogy e célt 
érvényesítik a CPR alá tartozó alapok 
helyszíni működése során, az irányító 
hatóságoknak a program teljes időtartama 
alatt kellőképpen és következetesen szem 
előtt kell tartaniuk e célt, és aktívabb 
megközelítést kell alkalmazniuk a 
beavatkozások környezetkárosító 
hatásainak csökkentése érdekében, többek 
között az alábbi intézkedések 
meghozatalával:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony opciókra való irányítása,

b) a beruházások szükségességének 
gondos mérlegelése, amennyiben azok 
jelentős negatív környezeti hatással 
járnak,

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve (HL…)



AM\906345HU.doc 7/103 PE491.157v02-00

HU

c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására,
d) zöld közbeszerzés alkalmazása.

1.3. A nők és férfiak közötti egyenlőség, 
valamint a megkülönböztetés tilalmának 
előmozdítása
1.3.1. A tagállamoknak és régióknak a 
CPR alá tartozó alapok végrehajtásának 
összes szakaszában megfelelő lépéseket 
kell tenniük az egyenlőtlenségek 
megszüntetése, a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron, szexuális 
irányultságon vagy nemi azonosságon 
alapuló megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.
1.3.2. A tagállamoknak és régióknak a 
nők és férfiak közötti egyenlőség célját 
kell követniük, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük a CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok előkészítési, 
végrehajtási, nyomon követési és 
értékelési műveletei alatti bármiféle 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, és világosan meg kell 
fogalmazniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a programok során ezen elv 
figyelembevétele érdekében meg kell 
hozni.
1.3.3. A nők nagyobb fokú munkaerő-
piaci részvétele – munkaadóként és 
munkavállalóként egyaránt – élénkítő 
hatást gyakorolna az Unió gazdaságára. A 
nők foglalkoztatási arányának növelése 
révén kibontakoztatott, fokozott 
tevékenységi potenciál kulcsfontosságú az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ezért teljes 
körűen foglalkozni kell a nők munkaerő-
piaci részvételének akadályaival. A 
tagállamoknak és régióknak biztosítaniuk 
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kell, hogy az ESZA mellett az ERFA, a 
Kohéziós Alap, az ETHA és az EMVA is 
finanszírozzon olyan tevékenységeket, 
amelyek előmozdítják a nők gazdasági 
függetlenségét, hozzájárulnak a munka és 
a családi élet közötti megfelelő egyensúly 
kialakításához, és támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységének lehetőségeit.
1.3.4. A programok nyomon követése és 
értékelése elősegíti a CPR alá tartozó 
alapoknak a nemek közötti egyenlőséghez 
való várható hozzájárulásával elért hatás 
mérését.

1.4. Hozzáférhetőség
1.4.1. A nyilvánosság számára kínált és a 
CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott termékeknek és 
szolgáltatásoknak hozzáférhetőnek kell 
lenniük. Különösen az épített környezet, a 
közlekedés, az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetősége elengedhetetlen a 
hátrányos helyzetű csoportok 
befogadásához, beleértve a csökkent 
mozgásképességű és fogyatékossággal élő 
személyeket, figyelembe véve különösen a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, 2008. május 3. óta hatályban levő 
ENSZ-egyezményt és az ENSZ-egyezmény 
végrehajtását szolgáló uniós politikákat.
1.4.2. Kulcsfontosságú a munkaerőpiactól 
legtávolabb esők, a fogyatékossággal élő 
személyek, a migránsok, a menekültek és 
menedékkérők, a hajléktalanok, valamint 
a szegénység kockázatának kitett egyéb 
csoportok, gyermekek és fiatalok, idősek, 
etnikai kisebbségek és más hátrányos 
helyzetű csoportok szükségleteinek 
megfelelő kezelése, hogy lehetővé váljon 
számukra a jobb munkaerő-piaci 
integráció, illetve hogy teljes körűen részt 
vegyenek a társadalomban.
1.4.3. Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseit, a 
tagállamoknak és régióknak a gazdasági 
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és területi kohézióval azonos alapon 
tovább kell folytatniuk a társadalmi 
kohézió előmozdítását az EU valamennyi 
régiójában. Az egyes régiókategóriák 
esetében az ESZA minimális részarányát 
a(z) …/EU rendelet (… CPR) 84. 
cikkének (3) bekezdése szerint határozzák 
meg, aminek eredményeként az ESZA a 
kohéziós politikára elkülönített 
költségvetésből összesen 25%-os 
minimumrészesedéssel rendelkezik (nem 
számítva az európai összekapcsolódási 
eszközt).

1.5. Demográfia
1.5.1. A következő évtizedekben a 
tagállamok és régiók előtt álló egyik 
legfontosabb kihívás a demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2. A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és kezelni. A 
demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló, személyre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
CPR alá tartozó alapokra kell 
támaszkodniuk.
1.5.3. Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
a társadalmak és az államháztartások 
számára. A tagállamoknak és a régióknak 
a CPR alá tartozó alapokat kell igénybe 
venniük az összes korcsoport integrációját 
elősegítő intézkedések meghozatalakor. A 
CPR alá tartozó alapok egyik közvetlen 
feladata, hogy a teljes uniós lakosság 
potenciáljának maximalizálásához való 
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hozzájárulásuk keretében elősegítsék a 
meglévő humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, többek között a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére irányuló 
erőfeszítések révén. Mindez a minimális 
szintű és minőségű oktatáshoz való 
hozzáférés javítása, valamint a szociális 
támogatási rendszerek bővítése útján 
érhető el. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba való beruházások 
szintén arra szolgálnak, hogy minden 
uniós polgár hosszú és egészséges, aktív 
munkavégzéssel töltött életet élhessen.
1.5.4. A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik kidolgozásakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai
változások által leginkább érintett 
régiókban intézkedéseket kell 
meghatározniuk az alábbi célból:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka, a magánélet és a 
családi élet közötti egyensúly javítása 
révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; az 
oktatásba és a kutatásba való befektetések 
révén a termelékenység és a gazdasági 
eredmény növelése;
c) az oktatás megfelelőségére és 
minőségére összpontosított figyelem és a 
szociális támogatási struktúrák; és
d) költséghatékony egészségügyi ellátás és 
tartós gondozás biztosítása, ideértve az 
infrastrukturális beruházást is.

1.6. Integrált megközelítés
1.6.1. A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energetikai aggodalmak; az 
életkorral kapcsolatos problémák és a 
demográfiai változás; technológiai 
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átalakulás és innovációs követelmények; 
valamint az egyenlőtlen jövedelmek és a 
társadalmi szegregáció. E kérdések 
bonyolult természete és kölcsönös 
összefonódása azt jelenti, hogy a siker 
érdekében integrált, több ágazaton átívelő 
és többdimenziós megoldásokra van 
szükség.
1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR alá 
tartozó alapok segítik a különböző uniós 
alapok lehetőségeit olyan integrált 
csomagokban egyesíteni, amelyek az 
Európa 2020 céljainak és célkitűzéseinek 
elérése érdekében kifejezetten igazodnak a 
sajátos helyi és regionális igényekhez.
1.6.3. Amikor a tagállamok és régiók az 
Európa 2020 stratégia támogatása 
szempontjából legmegfelelőbb 
beavatkozások azonosítását szem előtt 
tartva kidolgozzák stratégiáikat és 
programjaikat, különösen figyelniük kell 
az olyan legfontosabb területi, strukturális 
és intézményi jellemzőkre, mint az adott 
régió összekapcsolhatósága, a 
foglalkoztatási sémák és a munkaerő 
mobilitása, a vidéki és városi területek 
közötti összeköttetések, a különböző 
ágazatok közötti kölcsönös helyi 
függőségek, a kulturális örökség, az 
időskor és a demográfiai változások stb.
1.6.4. A tagállamoknak és régióknak meg 
kell vizsgálniuk, hogy melyek az előttük 
álló legfőbb társadalmi kihívások. E 
kihívásokra adott válaszuk keretében azt 
is meg kell fontolniuk, hogy polgáraik 
jólétét illetően melyek azok a szempontok, 
amelyeket szakpolitikai eszközök 
segítségével kívánnak befolyásolni és 
megerősíteni, valamint hogy egy tagállam 
vagy régió sajátos kontextusában miként 
kell az adott szakpolitikát kialakítani és 
megvalósítani.
1.6.5. A sajátos regionális igényekhez 
igazodó megfelelő politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
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kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést. 
Az integrált területi beruházás 
módszerének kell a fő eszköznek lennie a 
kiegyensúlyozott fenntartható fejlődés 
elérése terén, a foglalkoztatás, a 
társadalmi integráció és a jólét 
előmozdításának lehetőségével, 
figyelembe véve az adott kontextushoz 
kapcsolódó szempontokat, ugyanakkor az 
alábbi központi elemekből kiindulva 
összpontosítva figyelmét:
a) a régió Európa 2020 szerinti fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
b) az Európa 2020 stratégia 
összefüggésében a régió előtt álló 
fejlesztési kihívások és szűk 
keresztmetszetek, valamint az ezek 
kezelésére való alkalmasság felmérése;
c) a szakpolitika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
hatály és kontextus mérlegelése, a 
szubszidiaritás elve alapján;
d) a különböző tematikus célkitűzésekből 
egy vagy több, egymást kiegészítő 
beruházási prioritásnak egy prioritási 
tengelyen vagy egy programon belül 
történő kombinálása;
e) a hatékony szakpolitikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, a többszintű 
irányításhoz kapcsolódó megoldások 
megtervezése;
f) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása szakpolitikai nyomon 
követés és értékelés céljából.

2. A CPR alá tartozó alapok szinergiái és 
azok összehangolása más uniós 
szakpolitikai eszközökkel

2.1. Bevezetés
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2.1.1. Annak érdekében, hogy a
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon, 
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós szakpolitika és kapcsolódó eszköz 
között, amelyek az Európai Unión belül a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint egy kiegyensúlyozottabb területi 
fejlesztés megvalósításában szerepet 
játszanak. Ennek kell tükröződnie az Unió 
költségvetése, illetve a tagállamok nemzeti 
és szubnacionális költségvetései közötti 
fokozott koordinációban is a közös 
szakpolitikai prioritások finanszírozása 
terén, valamint az Unió, illetve a nemzeti 
és regionális szervek jobb vertikális 
együttműködésében.
2.1.2. A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek univerzális megoldásokat.
Ebben az összefüggésben és annak a 
szándéknak megfelelően, hogy
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat, 
valamint azonosítsuk és ösztönözzük a 
helyi és regionális beruházások 
támogatására leginkább alkalmas európai 
szintű eszközöket, közelebbről meg kell 
vizsgálni az uniós szakpolitikák hatását a 
régióban.
2.1.3. A tagállamoknak és régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a CPR alá 
tartozó alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós szakpolitikák 
célkitűzései közötti összhangot. Ennek 
érdekében a következőkre kell 
törekedniük:
a) a különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és kiaknázása 
nemzeti és regionális szinten, mind a 
tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás során;
b) a meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, 
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továbbá a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése, és a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területek 
azonosítása;
c) az abban rejlő lehetőség teljes körű 
kiaknázása, hogy a különböző forrásokból 
származó támogatások ötvözésével egyéni 
műveletek finanszírozása valósítható meg, 
valamint az egyéb nemzeti eszközök 
végrehajtásáért felelős szereplőkkel 
folytatott szoros együttműködés annak 
érdekében, hogy a kedvezményezettek 
számára egységes és racionalizált 
támogatási lehetőségeket biztosítsanak.

2.2. Horizont 2020
2.2.1. Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
különíteni egymástól.
2.2.2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramban közvetlenül érintett 
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, olyan érdekelt felek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ezen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük mind a Horizont 2020-ra 
irányuló előzetes, mind pedig az abból 
következő későbbi intézkedéseket.
2.2.3. Az előzetes intézkedések, amelyek a 
regionális K+I szereplőket hivatottak 
felkészíteni a Horizont 2020 projektjeiben 
(„stairways to excellence” – a kiválóság 
előszobája) való részvételre, 
kapacitásépítés útján valósulnak meg. 
Meg kell erősíteni a Horizont 2020 
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nemzeti kapcsolattartó pontjai és a CPR 
alá tartozó alapok irányító hatóságai 
közötti kommunikációt és együttműködést, 
különös tekintettel a Horizont 2020 
minden olyan szűkített listára került 
projektjére, amelyet forráshiány miatt 
nem tudtak finanszírozni.
2.2.4. A Horizont 2020-ből eredő későbbi 
intézkedéseknek eszközöket kell 
biztosítaniuk a K+I eredmények 
kiaknázására és piaci terjesztésére, és 
ezen intézkedések közé sorolhatjuk az 
alábbiakat: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási képességek és 
klasztertámogatás.
2.2.5. A nemzeti és regionális 
hatóságoknak közös támogatást kell 
biztosítaniuk az ilyen jellegű innovációs 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, amelyek magukban 
foglalhatják a következőket: támogatás az 
európai érdekű K+I infrastruktúrák közös 
finanszírozási lehetőségeinek 
azonosítására, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
támogatás szakértői értékelések révén, a 
bevált gyakorlatok cseréje és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6. A tagállamoknak és a régióknak 
mérlegelniük kell az alábbi kiegészítő 
lépéseket, amelyek célja a bennük rejlő 
kiválósági és innovációs potenciál 
kibontakoztatása olyan formában, ami 
kiegészíti a Horizont 2020 stratégiát, és 
azzal szinergiákat teremt:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban az 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
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kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” kezdeményezés 
létrehozása, hogy odavonzzák a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket; 
és
d) a kutatók és innovátorok nemzetközi 
hálózataihoz való hozzáférés támogatása.

2.3. LIFE
2.3.1. Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiákat lehetőség szerint ki kell 
használni.
2.3.2. Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1. pontban említett szinergiák a CPR 
alá tartozó alapok szabályozási keretében 
eleve adottak.
2.3.3. Szinergiákra kell törekedni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén. A LIFE-
programmal való koordinációt a 
kiegészítő támogatási projektek, valamint 
a LIFE-program keretében érvényesített 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának előmozdításával kell 
biztosítani.
2.3.4. Annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a biológiai sokféleség csökkenését 
és az éghajlatváltozásnak a területi 
tervezésre (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint a regionális és 
helyi döntéshozatalra gyakorolt hatásait, 
elő kell mozdítani a környezeti 
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hatásvizsgálatokat (KHV-k), a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatokat 
(FHV-k), a stratégiai környezeti 
vizsgálatokat (SKV-k) és más vonatkozó 
eszközöket.
2.3.5. A zöldebb gazdaság kialakítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
régióknak elő kell mozdítaniuk a zöld 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt és az 
innovatív technológiák bevezetését.
2.3.6. E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, amelynek 
növelnie kell a potenciált, valamint 
fejlesztenie kell a helyi és regionális 
hatóságok és partnerek készségeit.
2.3.7. Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál, valamint az információ, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok jobb 
felhasználása jelentősen hozzájárulna a 
környezethez és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzések eléréséhez.
2.3.8. Ezenkívül a CPR alá tartozó 
alapokból származó finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
származó támogatással, amely program az 
európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerben a kibocsátási egységek 
árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel1.

                                               
1 HL L 290., 2010.11.6., 39–48. o., a Bizottság 2010. november 3-i 2010/670/EU határozata a szén-dioxid 
környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi 
demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív 
technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 275., 2003.10.25., 32–46. o.) létrehozott 
kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról
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2.4. ERASMUS mindenkinek
2.4.1. Az emberekbe történő beruházás 
hatásának maximalizálása érdekében 
növelni kell a CPR alá tartozó alapok és 
az „Erasmus mindenkinek” program 
közötti szinergiákat. A növekedéshez és a 
jóléthez való hozzájárulása által ez a 
beruházás rendkívül kedvező hatást fog 
gyakorolni mind az egyénekre, mind pedig 
összességében a társadalomra. Az 
„Erasmus mindenkinek” program csak a 
transznacionális projekteket támogatja, 
míg a kohéziós politika sokkal 
határozottabb regionális dimenzióval 
rendelkezik. A tagállamokat és a régiókat 
arra ösztönzik, hogy teszteljék az 
„Erasmus mindenkinek” program 
keretében megvalósuló transznacionális 
együttműködésből származó eszközöket és 
módszereket, majd azokat a CPR alá 
tartozó alapok segítségével valósítsák meg 
saját területükön.
2.4.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
révén hatékony koordinációt kell 
biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között, 
különösen a rászoruló csoportok 
figyelembevételével. Az „Erasmus 
mindenkinek” program saját támogatását 
a diákok, fiatalok és a személyi állomány 
transznacionális tanulási mobilitására, az 
európai szervezetek és intézmények közötti 
stratégiai partnerségekre, valamint a 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
elősegítő intézkedésekre összpontosítja. A 
kohéziós politika elsődleges és kiemelt 
beruházási céljai: az oktatás, a munkaerő-
piaci képzés és a felnőtt tanulók 
mobilitása.
2.4.3. A továbbiakban még jobb 
eredmények érhetők el azáltal, hogy 
előmozdítják a mobilitási célú 
finanszírozás, valamint azon 
tevékenységek finanszírozása közötti 
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kiegészítő jelleget, amelyek az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
egyesítik az uniós szinten azonosított 
bevált gyakorlatokat és innovatív 
projekteket. A projekt keretében 
létrehozott nemzeti ügynökségek 
hozzájárulhatnak e koordináció 
eléréséhez.

2.5. A társadalmi változás és innováció 
uniós programja (PSCI)
2.5.1. A CPR alá tartozó alapok, valamint 
a társadalmi változás és innováció uniós 
programja (PSCI) közötti szinergiákat 
növelni kell, azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia, 
annak kiemelt céljai, kiemelt 
kezdeményezései, integrált iránymutatásai 
és a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezés végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva az Európai Unió 
célkitűzéseinek megvalósításához a kiváló 
minőségű foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő és méltányos 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, a munkakörülmények javítása, 
valamint a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetének javítása tekintetében.
2.5.2. A tagállamoknak élniük kell a 
lehetőséggel és végre kell hajtaniuk az 
Európai Szociális Alap (ESZA) szerinti 
kiegészítő cselekvéseket, amelyek 
összhangban állnak a PSCI keretében 
végzett tevékenységekkel olyan 
területeken, mint a szociális párbeszéd, az 
igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 
az esélyegyenlőség, az oktatás, a 
szakképzés, a gyermekek jogai és jóléte, az 
ifjúságpolitika, a migrációs politika, a 
kutatás és fejlesztés, a vállalkozás, az 
egészségügy, a munkakörülmények, a 
bővítés és a külső kapcsolatok, valamint 
az általános gazdaságpolitika.
2.5.3. Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek a határ menti térségekben 
fontos szerepet töltenek be egy igazi 
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európai munkaerőpiac kialakításában. Az 
EURES határokon átnyúló partnerségeket 
ezért a továbbiakban is támogatásban kell 
részesíteni az Unió horizontális 
tevékenységein keresztül, amelyeket 
kiegészíthetnek nemzeti források vagy az 
ESZA.
2.5.4. A kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében a PSCI keretében hozott  
intézkedéseket szorosan össze kell 
hangolni a kohéziós politika égisze alatt 
végrehajtott intézkedésekkel. A 
tagállamoknak össze kell hangolniuk a 
KSK-alapok, különösen az ESZA és az 
ERFA keretében zajló megfelelő 
cselekvéseket a PSCI mikrofinanszírozási 
pillérének cselekvéseivel, amelyek célja, 
hogy növeljék a mikrofinanszírozás 
elérhetőségét és rendelkezésre állását 
azon személyek számára, akik elveszítették 
állásukat vagy ilyen kockázatnak vannak 
kitéve, vagy nehézségekkel szembesülnek 
a munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszalépés terén, valamint a társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett személyek 
és a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés tekintetében hátrányos 
helyzetben levő, saját 
mikrovállalkozásaikat elindítani vagy 
fejleszteni kívánó, kiszolgáltatott 
személyek számára – az önfoglalkoztatást 
is ideértve –, kor alapján történő 
mindennemű megkülönböztetés nélkül, 
valamint különösen a szociális gazdaság 
terén tevékenykedő mikrovállalkozások, 
illetve a munkaerőpiactól legtávolabb eső 
személyeket foglalkoztató 
mikrovállalkozások számára.
2.5.5. Az Európai Parlament 
kezdeményezésére a PSCI keretében az 
„Ifjúsági kezdeményezés” elnevezésű 
tengely támogatja a 25 év alatti 
személyeket célzó cselekvéseket, egyebek 
mellett az alábbiakra irányuló 
fellépéseket: az iskolai lemorzsolódás 
megelőzése, különösen a képzésbe történő 
visszailleszkedés révén, továbbá a 
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foglalkoztatás, az oktatás és a képzés 
világát szorosabban összekapcsoló, a 
munkaerőpiac szempontjából lényeges 
készségek fejlesztése, az első 
munkatapasztalat és a munkahelyi képzés 
támogatása – annak érdekében, hogy a 
fiataloknak lehetőséget nyújtsanak mind a 
lényeges készségek és a munkatapasztalat, 
mind pedig a minőségi szakmai gyakorlat 
és tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megszerzésére –, valamint a munkaerő-
piaci hozzáférésük támogatása. E 
cselekvések erősítése érdekében a 
tagállamoknak és régióknak megfelelő 
cselekvéseket kell létrehozniuk a KSK-
alapok szerinti programjaikban.

2.6. CEF + TEN-ek, energetikai és 
távközlési hálózatok
2.6.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA-t és a 
Kohéziós Alapot, a transzeurópai 
hálózatokat és az európai 
összekapcsolódási eszközt (CEF) teljes 
együttműködésben kell megtervezni, 
ezáltal biztosítva a különböző típusú 
infrastruktúrák (a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén) közötti 
optimális kapcsolatokat a helyi, regionális 
és nemzeti szinteken, valamint Unió-
szerte. Biztosítani kell az alapok 
maximális kihasználását az európai és az 
egységes piaci dimenzióval rendelkező 
projektek számára, különös tekintettel a 
kiemelt közlekedési, energetikai és 
digitális hálózatokra.
2.6.2. Ahogy a nemzeti infrastruktúra is 
egységes tervezést igényel – a határokon 
átnyúló uniós összeköttetések 
kialakításának figyelembevételével, 
valamint régiókon átívelő összeköttetések 
kialakításával egy tagállamon belül –, a 
terveknek is tényleges és előrevetített 
közlekedési igényeken kell alapulniuk, 
valamint azonosítaniuk kell a hiányzó 
összeköttetéseket és a szűk 
keresztmetszeteket. Az átfogó hálózattal és 
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a közlekedési infrastruktúra transzeurópai 
közlekedési hálózatának (TEN-T) 
törzshálózatával kialakított regionális 
összeköttetésekbe történő beruházásnak 
biztosítania kell, hogy a városi és vidéki 
területek részesülnek a nagyobb hálózatok 
által teremtett lehetőségek előnyeiből.
2.6.3. Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül is jelentkezik, össze kell hangolni a 
TEN-T tervezéssel annak érdekében, hogy 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
teljes mértékben igazodjon a TEN-T 
iránymutatásokhoz, amelyek 
meghatározzák az Unió közlekedési 
prioritásait, beleértve az alábbiakat is: az 
éghajlatváltozás kihívásainak kezelése, 
egy integrált TEN-T hálózat jövőbeni 
kialakítása és a multimodális folyosó 
koncepciója.
2.6.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve1 egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszert 
helyez kilátásba, hangsúlyozva, hogy a 
közlekedési ágazatban jelentősen 
csökkenteni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A CPR alá tartozó alapok 
esetében ez azt jelenti, hogy a közlekedés 
fenntartható formáira kell összpontosítani 
és azon területekbe kell beruházni, 
amelyek a legmagasabb európai 
hozzáadott értékkel rendelkeznek, ilyenek 
például a transzeurópai hálózatok.
Azonosításuk után a beruházásokat a 
mobilitáshoz, a fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az egységes európai 
közlekedési térséghez való hozzájárulásuk 
alapján kell fontossági sorrendbe állítani.

2.6.5. A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat – jelentős fejlesztés révén –
új infrastruktúrák építésére és a meglévő 

                                               
1 Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011)144)
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infrastruktúrák kapacitásának növelésére 
kell fordítaniuk.
2.6.6. A tengeri közlekedést illetően a 
kikötőket a szárazföldi infrastruktúrába 
történő teljes körű integrációjuk révén 
hatékony belépési és kilépési pontokká 
kell fejleszteni. Elsőbbségi besorolást kell 
adni a kikötői hozzáféréssel és a 
hátországi összeköttetésekkel foglalkozó 
projektek számára. A belvízi utak 
fejlesztésével meg kell erősíteni az európai 
teherszállítási hálózatokhoz való 
hozzájárulásukat.
2.6.7. Különösen fontos a kiegészítő 
jellegre való törekvés a közös irányítás 
alatt álló ERFA és a Kohéziós Alap 
infrastrukturális beruházásai között, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) esetében, amely közvetlen 
irányítás alatt álló eszköz, ahol a 
projektek kiválasztása versenyalapon 
történik. A CEF finanszírozásával 
valósulnak meg a törzshálózat projektjei 
(az átfogó hálózat stratégiailag 
legfontosabb részei), amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, és amelyek a TEN-T 
szempontjából a legösszetettebbnek 
tűnnek a végrehajtás terén: a határokon 
átnyúló hiányzó összeköttetések, a 
legfontosabb szűk keresztmetszetek és a 
multimodális megoldások. A Kohéziós 
Alap magas európai hozzáadott értékű 
projektekre összpontosít, amelyek célja a 
szűk keresztmetszetek felszámolása a 
közlekedési hálózatokban, a TEN-T 
infrastruktúra támogatása révén a 
törzshálózat és az átfogó hálózat 
vonatkozásában egyaránt.
2.6.8. A Kohéziós Alapból és a strukturális 
alapokból valósulnak meg a helyi és 
regionális infrastruktúrák, valamint azok 
összeköttetései a kiemelt uniós 
hálózatokkal, az energetika és a távközlés 
területén is.
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2.6.9. A CEF kiegészíti a Kohéziós Alapot 
és a strukturális alapokat annyiban, hogy 
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket teremtsen 
egy működő, integrált egységes piac, 
valamint a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió számára.

2.7. IPA, ENPI, EFA
2.7.1. Annak érdekében, hogy javítsák 
számos uniós szakpolitikai célkitűzés 
hatékony elérését, törekedni kell a külső 
eszközök és a kohéziós politika közötti 
szinergiák növelésére. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
előcsatlakozási eszköz és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz közötti 
szinergiákra és kiegészítő jellegre kell 
építeni.
2.7.2. Az elmélyültebb területi integráció 
biztosítása érdekében ki kell használni a 
kohéziós politika és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz keretében 
megvalósuló területi együttműködési 
tevékenységek közötti szinergiákat. Az 
említett eszközök közötti kiegészítő jelleg 
kialakításának lehetősége a határokon 
átnyúló együttműködési tevékenységek 
esetében a legerősebb. A tagállamoknak 
és a régióknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a meglévő tevékenységek 
összekapcsolódjanak az újonnan 
létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
különös tekintettel a koordinációra és a 
bevált gyakorlatok cseréjére.

3. Koordinációs mechanizmusok a CPR 
alá tartozó alapok körében

3.1. A tagállamoknak és a régióknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a CPR alá 
tartozó alapokból finanszírozott 
beavatkozások szinergiákat teremtsenek, 
valamint hogy a racionalizálás a helyszíni 
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adminisztratív költségek és terhek 
csökkenéséhez vezessen.
3.2. A CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a partnerségi szerződés és 
a programok előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen a következőket 
kell tenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a CPR alá tartozó alapok 
egymást kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott egy vagy több 
tematikus célkitűzés teljesítése érdekében;
b) annak előmozdítása, hogy a CPR alá 
tartozó alapok egyikéért felelős irányító 
hatóságok – a szinergiák biztosítása és az 
átfedések elkerülése, valamint a több 
alapra épülő megközelítés előmozdítása 
érdekében – bevonjanak más irányító 
hatóságokat és érintett minisztériumokat 
is a támogatási rendszerek kialakításába;
c) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtási programjai számára, 
valamint a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős hatóságok közötti 
koordinációt elősegítő egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozása;
d) a kérelmezőket és a 
kedvezményezetteket célzó közös e-
kormányzási megoldások alkalmazása, és 
„egyablakos” tanácsadás a CPR alá 
tartozó egyes alapokból elérhető 
támogatási lehetőségeket illetően.

4. A területi koordináció (határokon 
átnyúló, transznacionális és 
interregionális) prioritásai

4.1. A közigazgatási határokon túlmutató 
és a természetes határok átlépésére 
törekvő együttműködés a regionális 
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fejlesztés, a munkahelyteremtés és a 
kohézió komoly lehetőségét hordozza.
Gyakran egy közös területen felmerülő 
közös igényen alapuló együttműködés a 
leghatékonyabb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy számos 
kihívás túlmutat a közigazgatási 
határokon. A hatékony válaszhoz közös, 
együttműködésben megvalósuló fellépés, 
valamint az ismeretek megosztása 
szükséges a megfelelő területi szinten.
4.3. Továbbá a határ menti térségekben 
rejlő potenciál a helyi szintre 
összpontosító támogatási intézkedések 
révén kiaknázható.
4.4. A két meglévő makroregionális 
stratégia elkészítette utat ahhoz, hogy az 
érdekelt feleket a megfelelő területi 
szinten közös cselekvésekbe vonják be. A 
stratégiák nyomán egyre inkább 
felismerik, hogy együttműködésre van 
szükség azon problémák kezelésében,
amelyeket egy tagállam önmagában nem 
képes megoldani, ilyen például a Balti-
tenger vagy a Duna megtisztítása. A 
makroregionális stratégiák és a területi 
együttműködés egyéb formái az ERFA-ból 
és az ESZA-ból egyaránt támogatásban 
részesülhetnek, a makroregionális 
stratégiák egyedi támogatási feltételeit 
pedig a programokban kell felvázolni.
4.5. Az akadályok elhárításának a CPR 
alá tartozó alapok programozásának 
részét kell képeznie, a meglévő 
makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek pedig már a tervezési 
szakasztól kezdve tükröződniük kell a 
szükségletek elemzésében és a célok 
megállapításában a vonatkozó operatív 
programok esetében. E stratégiák csak 
akkor tölthetik be feladatukat, ha az 
érintett régiókban és tagállamokban a 
makroregionális stratégiák célkitűzései a 
kohéziós politikai programok stratégiai 
tervezésének részét képezik.
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4.6. A tagállamoknak és régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
hatékonyan hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseihez. A tagállamok és 
régiók ezáltal elősegíthetik az 
együttműködést, valamint új 
megoldásokat tesztelhetnek, vezethetnek 
be, illetve azokkal kísérletezhetnek, 
gondoskodva arról, hogy a kialakított 
együttműködés a tágabb szakpolitikai 
célok támogatását szolgálja. Amennyiben 
szükséges, a területi együttműködést fel 
kell használni arra, hogy a határon túli 
politikai döntéshozók egymást 
megismerjék, és együtt törekedjenek a 
közös problémák kezelésére.
4.7. A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszközöknek kell 
tekinteniük az együttműködés 
akadályainak leküzdésére, ezzel egyúttal 
támogatnák azon nemzeti és regionális 
szakpolitikai célokat, amelyek hatásai a 
program saját területén túlmutatnak.
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 535
Elisabeth Schroedter
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret
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A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően az adott regionális 
környezetben a különböző szakpolitikai 
célkitűzések összehangolására, 
integrálására és egyensúlyba hozására, és 
különösen a beruházási prioritásoknak a 
9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzésekkel való összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön.
Az e mellékletben szereplő kereten felül a 
Bizottságnak a KSK-alapokra 
vonatkozóan ajánlott cselekvések nem 
kimerítő jellegű felsorolásának a 142. 
cikkel összhangban, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában történő 
elfogadásával kell támogatnia a 
tagállamokat és a régiókat. A nem 
kimerítő jellegű felsorolásnak a KSK 
részeként a tagállamok és a régiók 
számára útmutatást kell adnia arról, 
hogyan ültethetik át az e rendelet 9. 
cikkében megállapított tematikus 
célkitűzéseket a programozásba, 
figyelembe véve a régiók különböző 
igényeit, kihívásait és lehetőségeit, és a 
regionális fenntartható fejlődéshez 
szükséges rugalmasságot.

1. Horizontális elvek és átfogó kihívások

1.1. Partnerség és többszintű kormányzás 
1.1.1. A többszintű kormányzás elve 
összehangolt fellépést igényel, amely a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően, partnerségben valósul meg. 
Formája – különösen az uniós 
szakpolitikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését jelenti, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
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1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
prioritások teljesítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.
1.1.3. Az 5. cikkel összhangban a 
tagállamok partnerséget szerveznek az 
illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok képviselőivel, gazdasági és 
társadalmi partnerekkel és a civil 
társadalmat képviselő testületekkel, 
köztük a környezetvédelmi partnerekkel, a 
nem kormányzati szervezetekkel, a nemek 
közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításával foglalkozó testületekkel, a 
társadalmi integrációt előmozdító nem 
kormányzati szervezetekkel, valamint a 
kultúra, az oktatás és az ifjúságpolitika 
terén tevékenykedő szervezetekkel. Külön 
figyelmet fordítanak a programok által 
esetlegesen érintett csoportokra, akik 
számára adott esetben nehézséget okozhat 
a programok befolyásolása.
1.1.4. A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és 
régióknak a következő lépéseket kell 
megtenniük:
a) az európai magatartási kódexnek 
megfelelő partnerséget kell létrehozni, az 
5. cikkben foglaltak szerint; 
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell kialakítani;
c) a partnerség megvalósításáról 
rendszeresen jelentést kell készíteni.

1.1.5. A közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok megvalósításának minden egyes 
szintjén partnerségeket kell kialakítani 
annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések és a programok
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előkészítésébe, illetve e programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe. A szociális és 
gazdasági partnereket, más hatóságokat, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket, köztük a környezetvédelmi 
partnereket, valamint az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket és testületeket is be kell 
vonni a partnerségek biztosítása 
érdekében, a szakpolitikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában. A partnerség a 
következőképpen szerveződik:
a) A partnerek a tagállamok intézményi 
struktúrájával összhangban a különböző 
területi szinteket képviselik, és a 
partnerséget a következő 
minimumelőírások tiszteletben tartásával 
hozzák létre:
i. a különböző partnerek képviselete a 
program végrehajtása során fennálló 
egyedi felelősségeiken alapul;
ii. a partnerek választják és jelölik ki saját 
tagjaikat, akik őket a KSK-alapok 
keretében létrehozott 
monitoringbizottságokban és más 
egyeztető testületekben és 
munkacsoportokban képviselik;

iii. a monitoringbizottságok összetétele a 
nemek szempontjából kiegyensúlyozott és 
változatos;
iv. a monitoringbizottságok és más 
munkacsoportok tagjainak jegyzéke 
nyilvánosan hozzáférhető;
v. az egyes kiválasztott partnerek tisztában 
vannak a sajátos képzésükből fakadó, 
titoktartással és összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos kötelességeikkel, feladataikat 
pedig egy aláírt nyilatkozatban öntik 
hivatalos formába.
b) A partnereket közvetlenül be kell vonni 
a partnerségi szerződések előkészítésébe, 
valamint a programok előkészítésének, 
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végrehajtásának, nyomon követésének és 
értékelésének valamennyi szakaszába.
1.1.6. A partnerekkel folytatott 
együttműködés a legjobb gyakorlatokat 
követi. Minden tagállam megfelelő szintű 
technikai segítségnyújtást biztosít annak 
érdekében, hogy elősegítse a partnerek 
bevonását és részvételét a programozási 
folyamat valamennyi szakaszában.
1.1.7. A tagállamok partnerséget hoznak 
létre, az eljárás tekintetében tiszteletben 
tartva az alábbi minimumelőírásokat: 
i. a stratégiai dokumentumok megvitatása 
során az információk időben történő 
közlése;
ii. elegendő idő az érdekelt felek számára 
a dokumentumok elemzésére, a tagjaikkal 
és az általuk képviseltekkel való 
egyeztetésre, illetve a dokumentumokkal 
kapcsolatos visszajelzések ismertetésére;
iii. megfelelő csatornák az érdekelt felek 
számára kérdések feltevéséhez vagy 
javaslatok és észrevételek közléséhez;
iv. átláthatóság azzal kapcsolatban, ahogy 
a partnerek javaslatait és észrevételeit 
figyelembe veszik, beleértve az 
észrevételek elutasítása esetén adott 
magyarázatot is;
v. az egyeztetések kimenetelének 
terjesztése. 

1.1.8. Ezenfelül a fogyatékossággal élő 
személyek ezen folyamathoz való 
hozzáférését a biztosított fizikai környezet 
szempontjából is figyelembe kell venni.

1.2. Fenntartható fejlődés
1.2.1. A fenntartható fejlődés elve – az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében foglaltak szerint – a haladás 
azon elképzeléséhez kapcsolódik, 
miszerint a mostani és a jövőbeni 
generációk jóléte és jobb életminősége 
érdekében a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások 
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integrációjára van szükség.
1.2.2. A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
megfontolásoknak, valamint a szennyező 
fizet elvének ezért minden terv szerves 
részét kell képezniük, a tervezéstől egészen 
a megvalósításig, illetve a nyomon 
követéstől egészen az értékelésig. A 
szennyező fizet elve alkalmazásának 
elmulasztása csak kivételes esetekben 
engedélyezhető, feltéve, hogy egyértelmű 
enyhítő intézkedések bevezetésére kerül 
sor.
1.2.3. A tagállamoknak és régióknak 
valamennyi rendelkezésre álló uniós 
szakpolitikai eszközt be kell vetniük az 
előttük álló összetett kihívások kezelésére. 
Az éghajlatváltozás kezelése céljából a 
forrásokat a megelőző és enyhítő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
KSK-hoz tartozó alapokból támogatott új 
beruházásoknak eleve ellenállónak kell 
lenniük az éghajlatváltozással és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a vízügyi keretirányelv1 és 
más vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Már léteznek a fenntartható fellépésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folytatott 
kutatásokat. Az ilyen támogatásnak a 
Horizont 2020 keretprogram égisze alatt 
hozott intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozása az 
EVMA-ból és az ETHA-ból is 
megvalósulhat. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon gazdálkodók 
számára is, akik esetében a kötelező 
környezetvédelmi előírások 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve (HL…)



AM\906345HU.doc 33/103 PE491.157v02-00

HU

területspecifikus hátrányokat okoztak.

1.2.5. A fenntartható fejlődésre való 
törekvés nem lehet technikai feladat. 
Annak biztosítása érdekében, hogy e célt 
érvényesítik a CPR alá tartozó alapok 
helyszíni működése során, az irányító 
hatóságoknak a program teljes időtartama 
alatt kellőképpen és következetesen szem 
előtt kell tartaniuk e célt, és aktívabb 
megközelítést kell alkalmazniuk a 
beavatkozások környezetkárosító 
hatásainak csökkentése érdekében, többek 
között az alábbi intézkedések 
meghozatalával:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony opciókra való irányítása,

b) a beruházások szükségességének 
gondos mérlegelése, amennyiben azok 
jelentős negatív környezeti hatással 
járnak,
c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására,
d) zöld közbeszerzés alkalmazása.

1.3. A nők és férfiak közötti egyenlőség, 
valamint a megkülönböztetés tilalmának 
előmozdítása
1.3.1. A tagállamoknak és régióknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük, hogy a 
CPR alá tartozó alapok végrehajtásának 
valamennyi szakaszában megszüntessék 
az egyenlőtlenségeket, és 
megakadályozzák a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron, szexuális irányultságon vagy 
nemi identitáson alapuló 
megkülönböztetést.
1.3.2. A tagállamoknak és régióknak a 
nők és férfiak közötti egyenlőség célját 
kell követniük, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük a CPR alá tartozó alapokból 
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társfinanszírozott programok előkészítési, 
végrehajtási, nyomon követési és 
értékelési műveletei alatti bármiféle 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, és világosan meg kell 
fogalmazniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a programok során ezen elv 
figyelembevétele érdekében meg kell 
hozni.
1.3.3. A tagállamoknak és régióknak 
törekedniük kell a nők és férfiak közötti 
egyenlőségnek az EUMSZ 8. cikkében
meghatározott célkitűzésére, és az összes 
KSK-alap keretében végzett cselekvések 
előkészítése, végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése során biztosítaniuk 
kell ennek érvényesítését és a nemi 
dimenzió kötelező elvként történő 
beépítését. Az ERFA, az ESZA és a 
Kohéziós Alap programjainak kifejezetten 
meg kell határozniuk ezen alapok várható 
hozzájárulását a nemek közötti 
egyenlőséghez, részletes célkitűzések és 
eszközök kijelölésével. A beavatkozás 
célkitűzéseinek elemzésében szerepeltetni 
kell a nemi szempontú elemzést. A 
felügyeleti rendszerek és az adatgyűjtés 
szintén nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy 
világos képet adjanak arról, miként 
teljesítik a programok a nemek közötti 
egyenlőség célkitűzéseit. Az előrehaladást 
horizontális mutatók alkalmazásával 
szemléltetik. Biztosítani kell a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításáért felelős 
érintett testületek részvételét a 
partnerségben. Határozottan ajánlott 
állandó struktúrákat kialakítani vagy 
kifejezetten egy adott funkciót 
hozzárendelni a nemek közötti 
egyenlőséggel kapcsolatos tanácsadásra 
szolgáló, már meglévő struktúrákhoz, 
hogy biztosított legyen a szükséges 
szakértelem a KSK-alapok előkészítése, 
nyomon követése és értékelése során. A 
nők nagyobb fokú munkaerő-piaci 
részvétele – munkaadóként és 
munkavállalóként egyaránt – élénkítő 
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hatást gyakorolna az Unió gazdaságára. A 
nők foglalkoztatási arányának növelése 
révén kibontakoztatott, fokozott 
tevékenységi potenciál kulcsfontosságú az 
Európa 2020 foglalkoztatási céljainak, 
azaz a nők és férfiak 75%-os 
foglalkoztatási arányának eléréséhez. A 
nők munkaerő-piaci részvételének 
akadályaival ezért teljes körűen 
foglalkozni kell, egyebek mellett a 
munkaerőpiac foglalkozás és ágazat 
szerinti széttagoltságának csökkentése 
révén, többek között a nők K+F terén 
megvalósuló nagyobb részvételének 
ösztönzése és a nők „zöld munkahelyek” 
terén zajló képzésbe és szakképzésbe való 
bevonásával. A tagállamoknak és 
régióknak egyedi intézkedésekkel 
biztosítaniuk kell, hogy az ESZA mellett 
az ERFA, a Kohéziós Alap, az ETHA és 
az EMVA is finanszírozzon olyan 
tevékenységeket, amelyek előmozdítják a 
nők gazdasági függetlenségét, 
hozzájárulnak a munka és a családi élet 
közötti megfelelő egyensúly 
kialakításához, és támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységének lehetőségeit.
1.3.4. A programok nyomon követése és 
értékelése elősegíti a CPR alá tartozó 
alapoknak a nemek közötti egyenlőséghez 
való várható hozzájárulásával elért hatás 
mérését.
1.3.5. Az esélyegyenlőségi testületek által 
az ESZA, az ERFA és a Kohéziós Alap 
programjairól kiadott vélemények célja 
annak biztosítása, hogy az összes 
szükséges rendelkezés érvényben legyen. 
Ezenfelül határozottan ajánlott az 
esélyegyenlőségi testületek vagy a 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
működő egyéb szervezetek bevonása 
annak érdekében, hogy az alapok 
előkészítése, nyomon követése és 
értékelése során biztosított legyen a 
szükséges szakértelem.

1.4. Hozzáférhetőség
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1.4.1. A nyilvánosság számára kínált és a 
CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott termékeknek és 
szolgáltatásoknak hozzáférhetőnek kell 
lenniük. Különösen az épített környezet, a 
közlekedés, az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetősége elengedhetetlen a 
hátrányos helyzetű csoportok 
befogadásához, beleértve a csökkent 
mozgásképességű és fogyatékossággal élő
személyeket, figyelembe véve különösen a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, 2008. május 3. óta hatályban levő 
ENSZ-egyezményt és az ENSZ-egyezmény 
végrehajtását szolgáló uniós politikákat.
1.4.2. Kulcsfontosságú a munkaerőpiactól 
legtávolabb esők, a fogyatékossággal élő 
személyek, a migránsok, a menekültek és 
menedékkérők, a hajléktalanok, valamint 
a szegénység kockázatának kitett egyéb 
csoportok, gyermekek és fiatalok, idősek, 
etnikai kisebbségek és más hátrányos 
helyzetű csoportok szükségleteinek 
megfelelő kezelése, hogy lehetővé váljon 
számukra a jobb munkaerő-piaci 
integráció, illetve hogy teljes körűen részt 
vegyenek a társadalomban.
1.4.3. Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseit, a 
tagállamoknak és régióknak a gazdasági 
és területi kohézióval azonos alapon 
tovább kell folytatniuk a társadalmi 
kohézió előmozdítását az EU valamennyi 
régiójában. Az egyes régiókategóriák 
esetében az ESZA minimális részarányát 
a(z) …/EU rendelet (… CPR) 84. 
cikkének (3) bekezdése szerint határozzák 
meg, aminek eredményeként az ESZA a 
kohéziós politikára elkülönített 
költségvetésből összesen 25%-os 
minimumrészesedéssel rendelkezik (nem 
számítva az európai összekapcsolódási 
eszközt).

1.5. Demográfia
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1.5.1. A következő évtizedekben a 
tagállamok és régiók előtt álló egyik 
legfontosabb kihívás a demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2. A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és kezelni. A 
demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló, személyre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
CPR alá tartozó alapokra kell 
támaszkodniuk.
1.5.3. Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
a társadalmak és az államháztartások 
számára. A tagállamoknak és a régióknak 
a CPR alá tartozó alapokat kell igénybe 
venniük az összes korcsoport integrációját 
elősegítő intézkedések meghozatalakor. A 
CPR alá tartozó alapok egyik közvetlen 
feladata, hogy a teljes uniós lakosság 
potenciáljának maximalizálásához való 
hozzájárulásuk keretében elősegítsék a 
meglévő humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, többek között a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére irányuló 
erőfeszítések révén. Mindez a minimális 
szintű és minőségű oktatáshoz való 
hozzáférés javítása, valamint a szociális 
támogatási rendszerek bővítése útján 
érhető el. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba való beruházások 
szintén arra szolgálnak, hogy minden 
uniós polgár hosszú és egészséges, aktív 
munkavégzéssel töltött életet élhessen.
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1.5.4. A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik kidolgozásakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változások által leginkább érintett 
régiókban intézkedéseket kell 
meghatározniuk az alábbi célból:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka, a magánélet és a 
családi élet közötti egyensúly javítása 
révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; az 
oktatásba és a kutatásba való befektetések 
révén a termelékenység és a gazdasági 
eredmény növelése;
c) az oktatás megfelelőségére és 
minőségére összpontosított figyelem és a 
szociális támogatási struktúrák;
és
d) költséghatékony egészségügyi ellátás és 
tartós gondozás biztosítása, ideértve az 
infrastrukturális beruházást is.

1.6. Integrált megközelítés
1.6.1. A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energetikai aggodalmak; az 
életkorral kapcsolatos problémák és a 
demográfiai változás; technológiai 
átalakulás és innovációs követelmények; 
valamint az egyenlőtlen jövedelmek és a 
társadalmi szegregáció. E kérdések 
bonyolult természete és kölcsönös 
összefonódása azt jelenti, hogy a siker 
érdekében integrált, több ágazaton átívelő 
és többdimenziós megoldásokra van 
szükség.
1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR alá 
tartozó alapok segítik a különböző uniós 
alapok lehetőségeit olyan integrált 
csomagokban egyesíteni, amelyek 



AM\906345HU.doc 39/103 PE491.157v02-00

HU

kifejezetten igazodnak a sajátos helyi és 
regionális igényekhez.
1.6.3. Amikor a tagállamok és régiók a 
legmegfelelőbb beavatkozások 
azonosítását szem előtt tartva kidolgozzák 
stratégiáikat és programjaikat, különösen 
figyelniük kell az olyan legfontosabb 
területi, strukturális és intézményi 
jellemzőkre, mint az adott régió 
összekapcsolhatósága, a foglalkoztatási 
sémák és a munkaerő mobilitása, a vidéki 
és városi területek közötti összeköttetések, 
a különböző ágazatok közötti kölcsönös 
helyi függőségek, a kulturális örökség, az 
időskor és a demográfiai változások stb.
1.6.4. A tagállamoknak és régióknak meg 
kell vizsgálniuk, hogy melyek az előttük 
álló legfőbb társadalmi kihívások. E 
kihívásokra adott válaszuk keretében azt 
is meg kell fontolniuk, hogy polgáraik 
jólétét illetően melyek azok a szempontok, 
amelyeket szakpolitikai eszközök 
segítségével kívánnak befolyásolni és 
megerősíteni, valamint hogy egy tagállam 
vagy régió sajátos kontextusában miként 
kell az adott szakpolitikát kialakítani és 
megvalósítani.
1.6.5. A sajátos regionális igényekhez 
igazodó megfelelő politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést. 
Az integrált területi beruházás 
módszerének kell a fő eszköznek lennie a 
kiegyensúlyozott fenntartható fejlődés 
elérése terén, a foglalkoztatás, a 
társadalmi integráció és a jólét 
előmozdításának lehetőségével, 
figyelembe véve az adott kontextushoz 
kapcsolódó szempontokat, ugyanakkor az 
alábbi központi elemekből kiindulva 
összpontosítva figyelmét:
a) a régió Európa 2020 fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
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b) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésére való alkalmasság 
felmérése;
c) a szakpolitika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
hatály és kontextus mérlegelése, a 
szubszidiaritás elve alapján;
d) a különböző tematikus célkitűzésekből 
egy vagy több, egymást kiegészítő 
beruházási prioritásnak egy prioritási 
tengelyen vagy egy programon belül 
történő kombinálása;
e) a hatékony szakpolitikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, a többszintű 
irányításhoz kapcsolódó megoldások 
megtervezése;
f) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása a szakpolitikai 
nyomon követés és értékelés céljából.

2. A CPR alá tartozó alapok szinergiái és 
azok összehangolása más uniós 
szakpolitikai eszközökkel

2.1. Bevezetés
2.1.1. Annak érdekében, hogy a 
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon, 
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós szakpolitika és kapcsolódó eszköz 
között, amelyek az Európai Unión belül a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint egy kiegyensúlyozottabb területi 
fejlesztés megvalósításában szerepet 
játszanak. Ennek kell tükröződnie az Unió 
költségvetése, illetve a tagállamok nemzeti 
és szubnacionális költségvetései közötti 
fokozott koordinációban is a közös 
szakpolitikai prioritások finanszírozása 
terén, valamint az Unió, illetve a nemzeti 
és regionális szervek jobb vertikális 
együttműködésében.
2.1.2. A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek univerzális megoldásokat.
Ebben az összefüggésben és annak a 
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szándéknak megfelelően, hogy 
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat, 
valamint azonosítsuk és ösztönözzük a 
helyi és regionális beruházások 
támogatására leginkább alkalmas európai 
szintű eszközöket, közelebbről meg kell 
vizsgálni az uniós szakpolitikák hatását a 
régióban.
2.1.3. A tagállamoknak és régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a CPR alá 
tartozó alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós szakpolitikák 
célkitűzései közötti összhangot. Ennek 
érdekében a következőkre kell 
törekedniük:
a) a különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és kiaknázása 
nemzeti és regionális szinten, mind a 
tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás során;
b) a meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, 
továbbá a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése, és a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területek 
azonosítása;
c) az abban rejlő lehetőség teljes körű 
kiaknázása, hogy a különböző forrásokból 
származó támogatások ötvözésével egyéni 
műveletek finanszírozása valósítható meg, 
valamint az egyéb nemzeti eszközök 
végrehajtásáért felelős szereplőkkel 
folytatott szoros együttműködés annak 
érdekében, hogy a kedvezményezettek 
számára egységes és racionalizált 
támogatási lehetőségeket biztosítsanak.

2.2. Horizont 2020
2.2.1. Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
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különíteni egymástól.
2.2.2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramban közvetlenül érintett 
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, olyan érdekelt felek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ezen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük mind a Horizont 2020-ra 
irányuló előzetes, mind pedig az abból 
következő későbbi intézkedéseket.
2.2.3. Az előzetes intézkedések, amelyek a 
regionális K+I szereplőket hivatottak 
felkészíteni a Horizont 2020 projektjeiben 
(„stairways to excellence” – a kiválóság 
előszobája) való részvételre, 
kapacitásépítés útján valósulnak meg. 
Meg kell erősíteni a Horizont 2020 
nemzeti kapcsolattartó pontjai és a CPR 
alá tartozó alapok irányító hatóságai 
közötti kommunikációt és együttműködést, 
különös tekintettel a Horizont 2020 
minden olyan szűkített listára került 
projektjére, amelyet forráshiány miatt 
nem tudtak finanszírozni.
2.2.4. A Horizont 2020-ből eredő későbbi 
intézkedéseknek eszközöket kell 
biztosítaniuk a K+I eredmények 
kiaknázására és piaci terjesztésére, és 
ezen intézkedések közé sorolhatjuk az 
alábbiakat: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási képességek és 
klasztertámogatás.
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2.2.5. A nemzeti és regionális 
hatóságoknak közös támogatást kell 
biztosítaniuk az ilyen jellegű innovációs 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, amelyek magukban 
foglalhatják a következőket: támogatás az 
európai érdekű K+I infrastruktúrák közös 
finanszírozási lehetőségeinek 
azonosítására, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
támogatás szakértői értékelések révén, a 
bevált gyakorlatok cseréje és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6. A tagállamoknak és a régióknak 
mérlegelniük kell az alábbi kiegészítő 
lépéseket, amelyek célja a bennük rejlő 
kiválósági és innovációs potenciál 
kibontakoztatása olyan formában, ami 
kiegészíti a Horizont 2020 stratégiát, és 
azzal szinergiákat teremt:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban az 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” kezdeményezés 
létrehozása, hogy odavonzzák a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket; 
és
d) a kutatók és innovátorok nemzetközi 
hálózataihoz való hozzáférés támogatása.

2.3. LIFE
2.3.1. Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiákat lehetőség szerint ki kell 
használni.
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2.3.2. Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1. pontban említett szinergiák a CPR 
alá tartozó alapok szabályozási keretében 
eleve adottak.
2.3.3. Szinergiákra kell törekedni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén. A LIFE-
programmal való koordinációt a 
kiegészítő támogatási projektek, valamint 
a LIFE-program keretében érvényesített 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának előmozdításával kell 
biztosítani.
2.3.4. Annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a biológiai sokféleség csökkenését 
és az éghajlatváltozásnak a területi 
tervezésre (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint a regionális és 
helyi döntéshozatalra gyakorolt hatásait, 
elő kell mozdítani a környezeti 
hatásvizsgálatokat (KHV-k), a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatokat 
(FHV-k), a stratégiai környezeti 
vizsgálatokat (SKV-k) és más vonatkozó 
eszközöket.
2.3.5. A zöldebb gazdaság kialakítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
régióknak elő kell mozdítaniuk a zöld 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt és az 
innovatív technológiák bevezetését.
2.3.6. E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, amelynek 
növelnie kell a potenciált, valamint 
fejlesztenie kell a helyi és regionális 
hatóságok és partnerek készségeit.



AM\906345HU.doc 45/103 PE491.157v02-00

HU

2.3.7. Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál, valamint az információ, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok jobb 
felhasználása jelentősen hozzájárulna a 
környezethez és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzések eléréséhez.
2.3.8. Ezenkívül a CPR alá tartozó 
alapokból származó finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
származó támogatással, amely program az 
európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerben a kibocsátási egységek 
árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel1.

2.4. ERASMUS mindenkinek
2.4.1. A CPR alá tartozó alapok és az 
„Erasmus mindenkinek” program közötti 
szinergiákat biztosítani, illetve növelni kell 
annak érdekében, hogy maximálisra 
növeljék a kialakított eszközök 
hatékonyságát, valamint az emberekbe 
történő beruházás társadalmi és gazdasági 
hatásait. 
2.4.2. Ez az összehangolt beruházás –
amely valamennyi generációnak szól – a 
növekedéshez és jóléthez való 
hozzájárulás, a kultúrák közötti jobb 
megértés elősegítése, a formális és 
informális oktatási és képzési intézkedések 
széles körének elérhetővé tétele, valamint 

                                               
1 HL L 290., 2010.11.6., 39–48. o., a Bizottság 2010. november 3-i 2010/670/EU határozata a szén-dioxid 
környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi 
demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív 
technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 275., 2003.10.25., 32–46. o.) létrehozott 
kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról
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az ifjúsági kezdeményezések és polgári 
cselekvések ösztönzése révén kimondottan 
előnyös lesz mind az egyének, mind pedig 
a társadalom egésze számára. 
2.4.3. Az új oktatási program, a Bizottság 
által javasolt „Erasmus mindenkinek” 
főként transznacionális projekteket 
támogat, míg a kohéziós politika 
hangsúlyosabb regionális és nemzeti 
dimenzióval rendelkezik. 
2.4.4. A tagállamokat és a régiókat arra 
ösztönzik, hogy teszteljék az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
megvalósuló transznacionális 
együttműködésből származó eszközöket és 
módszereket, majd azokat a CPR alá 
tartozó alapok segítségével valósítsák meg 
saját területükön.
2.4.5. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
révén hatékony koordinációt kell 
biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között.
2.4.6. Az „Erasmus mindenkinek” 
program saját támogatását 
transznacionális projektekre, köztük a 
diákok, fiatalok és a személyi állomány 
mobilitására, az európai szervezetek és 
intézmények közötti stratégiai
partnerségekre, valamint a szakpolitikák 
kialakítását és végrehajtását elősegítő 
intézkedésekre összpontosítja. 
2.4.7. A kohéziós politika elsődleges és 
kiemelt beruházási céljai: oktatás 
(óvodák, általános és középiskolák, 
egyetemek infrastruktúráinak
támogatása), munkaerő-piaci képzés 
(annak biztosítása érdekében, hogy 
minden munkát kereső vagy szakmai 
pályáján változtatni kívánó felnőtt 
támogatható legyen, ahogy az korábban a 
Leonardo da Vinci alprogram „Emberek 
a munkaerőpiacon” cselekvésének 
keretében megvalósult) és általában véve 
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a felnőtt tanulók.
2.4.8. Ezenfelül további eredmények 
érhetők el azáltal, hogy a mobilitásra, 
valamint az uniós szinten azonosított 
bevált gyakorlatokat és innovatív 
projekteket általánosan érvényesítő 
tevékenységekre irányuló forrásokat az 
oktatással, ifjúsággal és sporttal 
foglalkozó új program keretében 
összesítik, biztosítva, hogy uniós, nemzeti 
és regionális szinten ügyeljenek a 
polgárok felé irányuló, valódi, átlátható és 
könnyen elérhető kommunikációra.

2.5. A társadalmi változás és innováció 
uniós programja (PSCI)
2.5.1. A CPR alá tartozó alapok, valamint 
a társadalmi változás és innováció uniós 
programja (PSCI) közötti szinergiákat 
növelni kell, azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia, 
annak kiemelt céljai, kiemelt 
kezdeményezései, integrált iránymutatásai 
és a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezés végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva a minőségi és 
fenntartható foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő és 
méltányos szociális védelem biztosítása, a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelem, a munkakörülmények 
javítása, valamint a fiatalok 
foglalkoztatási és oktatási helyzetének 
javítása érdekében.
2.5.2. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
strukturális alapok, különösen az ESZA 
és a PSCI keretében végzett tevékenységek 
összhangban állnak az egyéb uniós 
fellépésekkel, illetve kiegészítik azokat 
olyan területeken, mint például a szociális 
párbeszéd, az igazságszolgáltatás és az 
alapvető jogok, az esélyegyenlőség, az 
oktatás, a szakképzés, a gyermekek jogai 
és jóléte, az ifjúságpolitika, a migrációs 
politika, a kutatás és innováció, a 
vállalkozás, az egészségügy, a 
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munkakörülmények, a bővítés és a külső 
kapcsolatok, valamint az általános 
gazdaságpolitika.
2.5.3. Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek a határ menti térségekben 
fontos szerepet töltenek be egy igazi 
európai munkaerőpiac kialakításában. Az 
EURES határokon átnyúló partnerségeket 
ezért a továbbiakban is támogatásban kell 
részesíteni az Unió horizontális 
tevékenységein keresztül, amelyeket 
kiegészíthetnek nemzeti források vagy az 
ESZA.
2.5.4. A kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében a PSCI keretében hozott  
intézkedéseket szorosan össze kell 
hangolni a kohéziós politika égisze alatt 
végrehajtott intézkedésekkel. A 
tagállamoknak össze kell hangolniuk a 
KSK-alapok, különösen az ESZA és az 
ERFA keretében zajló megfelelő 
cselekvéseket a PSCI mikrofinanszírozási 
és szociális vállalkozási pillérének 
cselekvéseivel, amelyek célja, hogy 
növeljék a mikrofinanszírozás
elérhetőségét és rendelkezésre állását 
azon személyek számára, akik elveszítették 
állásukat vagy ilyen kockázatnak vannak 
kitéve, vagy nehézségekkel szembesülnek 
a munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszalépés terén, valamint a társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett személyek 
és a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés tekintetében hátrányos 
helyzetben levő, saját 
mikrovállalkozásaikat elindítani vagy 
fejleszteni kívánó, kiszolgáltatott 
személyek számára – az önfoglalkoztatást 
is ideértve –, valamint különösen a 
szociális gazdaság terén tevékenykedő 
mikrovállalkozások, illetve a hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetben lévő 
személyeket foglalkoztató 
mikrovállalkozások számára.
2.5.5. Az Európai Parlament 
kezdeményezésére a PSCI keretében az 
„Ifjúsági kezdeményezés” elnevezésű 
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tengely támogatja a 25 év alatti 
személyeket célzó cselekvéseket, egyebek 
mellett az alábbiakra irányuló 
fellépéseket: az iskolai lemorzsolódás 
megelőzése, különösen a képzésbe történő 
visszailleszkedés révén, továbbá a 
foglalkoztatás, az oktatás és a képzés 
világát szorosabban összekapcsoló, a 
munkaerőpiac szempontjából lényeges 
készségek fejlesztése, az első 
munkatapasztalat és a munkahelyi képzés 
támogatása – annak érdekében, hogy a 
fiataloknak lehetőséget nyújtsanak mind a 
lényeges készségek és a munkatapasztalat, 
mind pedig a minőségi szakmai gyakorlat 
és tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megszerzésére –, valamint a munkaerő-
piaci hozzáférésük támogatása. E 
cselekvések erősítése érdekében a 
tagállamoknak és régióknak megfelelő 
cselekvéseket kell létrehozniuk a KSK-
alapok szerinti programjaikban.

2.6. CEF + TEN-ek, energetikai és 
távközlési hálózatok
2.6.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA-t és a 
Kohéziós Alapot, a transzeurópai 
hálózatokat és az európai 
összekapcsolódási eszközt (CEF) teljes 
együttműködésben kell megtervezni, 
ezáltal biztosítva a különböző típusú 
infrastruktúrák (a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén) közötti 
optimális kapcsolatokat a helyi, regionális 
és nemzeti szinteken, valamint Unió-
szerte. Biztosítani kell az alapok 
maximális kihasználását az európai és az 
egységes piaci dimenzióval rendelkező 
projektek számára, különös tekintettel a 
kiemelt közlekedési, energetikai és 
digitális hálózatokra.
2.6.2. Ahogy a nemzeti infrastruktúra is 
egységes tervezést igényel – a határokon 
átnyúló uniós összeköttetések 
kialakításának figyelembevételével, 
valamint régiókon átívelő összeköttetések 
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kialakításával egy tagállamon belül –, a 
terveknek is tényleges és előrevetített 
közlekedési igényeken kell alapulniuk, 
valamint azonosítaniuk kell a hiányzó 
összeköttetéseket és a szűk 
keresztmetszeteket. Az átfogó hálózattal és 
a közlekedési infrastruktúra transzeurópai 
közlekedési hálózatának (TEN-T) 
törzshálózatával kialakított regionális 
összeköttetésekbe történő beruházásnak 
biztosítania kell, hogy a városi és vidéki 
területek részesülnek a nagyobb hálózatok 
által teremtett lehetőségek előnyeiből.
2.6.3. Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül is jelentkezik, össze kell hangolni a 
TEN-T tervezéssel annak érdekében, hogy 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
teljes mértékben igazodjon a TEN-T 
iránymutatásokhoz, amelyek 
meghatározzák az Unió közlekedési 
prioritásait, beleértve az alábbiakat is: az 
éghajlatváltozás kihívásainak kezelése, 
egy integrált TEN-T hálózat jövőbeni 
kialakítása és a multimodális folyosó 
koncepciója.
2.6.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve1 egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszert 
helyez kilátásba, hangsúlyozva, hogy a 
közlekedési ágazatban jelentősen 
csökkenteni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A CPR alá tartozó alapok 
esetében ez azt jelenti, hogy a közlekedés 
fenntartható formáira kell összpontosítani 
és azon területekbe kell beruházni, 
amelyek a legmagasabb európai 
hozzáadott értékkel rendelkeznek, ilyenek 
például a transzeurópai hálózatok.
Azonosításuk után a beruházásokat a 
mobilitáshoz, a fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az egységes európai 

                                               
1 Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011)144)
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közlekedési térséghez való hozzájárulásuk 
alapján kell fontossági sorrendbe állítani.

2.6.5. A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat – jelentős fejlesztés révén –
új infrastruktúrák építésére és a meglévő 
infrastruktúrák kapacitásának növelésére 
kell fordítaniuk.
2.6.6. A tengeri közlekedést illetően a 
kikötőket a szárazföldi infrastruktúrába 
történő teljes körű integrációjuk révén 
hatékony belépési és kilépési pontokká 
kell fejleszteni. Elsőbbségi besorolást kell 
adni a kikötői hozzáféréssel és a 
hátországi összeköttetésekkel foglalkozó 
projektek számára. A belvízi utak 
fejlesztésével meg kell erősíteni az európai 
teherszállítási hálózatokhoz való 
hozzájárulásukat.
2.6.7. Különösen fontos a kiegészítő 
jellegre való törekvés a közös irányítás 
alatt álló ERFA és a Kohéziós Alap 
infrastrukturális beruházásai között, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) esetében, amely közvetlen 
irányítás alatt álló eszköz, ahol a 
projektek kiválasztása versenyalapon 
történik. A CEF finanszírozásával 
valósulnak meg a törzshálózat projektjei 
(az átfogó hálózat stratégiailag 
legfontosabb részei), amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, és amelyek a TEN-T 
szempontjából a legösszetettebbnek 
tűnnek a végrehajtás terén: a határokon 
átnyúló hiányzó összeköttetések, a 
legfontosabb szűk keresztmetszetek és a 
multimodális megoldások. A Kohéziós 
Alap magas európai hozzáadott értékű 
projektekre összpontosít, amelyek célja a 
szűk keresztmetszetek felszámolása a 
közlekedési hálózatokban, a TEN-T 
infrastruktúra támogatása révén a 
törzshálózat és az átfogó hálózat 
vonatkozásában egyaránt.
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2.6.8. A Kohéziós Alapból és a strukturális 
alapokból valósulnak meg a helyi és 
regionális infrastruktúrák, valamint azok 
összeköttetései a kiemelt uniós 
hálózatokkal, az energetika és a távközlés 
területén is.
2.6.9. A CEF kiegészíti a Kohéziós Alapot 
és a strukturális alapokat annyiban, hogy 
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket teremtsen 
egy működő, integrált egységes piac, 
valamint a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió számára.

2.7. IPA, ENPI, EFA
2.7.1. Annak érdekében, hogy javítsák 
számos uniós szakpolitikai célkitűzés 
hatékony elérését, törekedni kell a külső 
eszközök és a kohéziós politika közötti 
szinergiák növelésére. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
előcsatlakozási eszköz és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz közötti 
szinergiákra és kiegészítő jellegre kell 
építeni.
2.7.2. Az elmélyültebb területi integráció 
biztosítása érdekében ki kell használni a 
kohéziós politika és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz keretében 
megvalósuló területi együttműködési 
tevékenységek közötti szinergiákat. Az 
említett eszközök közötti kiegészítő jelleg 
kialakításának lehetősége a határokon 
átnyúló együttműködési tevékenységek 
esetében a legerősebb. A tagállamoknak 
és a régióknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a meglévő tevékenységek 
összekapcsolódjanak az újonnan 
létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
különös tekintettel a koordinációra és a 
bevált gyakorlatok cseréjére.
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3. Koordinációs mechanizmusok a CPR 
alá tartozó alapok körében

3.1. A tagállamoknak és a régióknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a CPR alá 
tartozó alapokból finanszírozott 
beavatkozások szinergiákat teremtsenek, 
valamint hogy a racionalizálás a helyszíni 
adminisztratív költségek és terhek 
csökkenéséhez vezessen.
3.2. A CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a partnerségi szerződés és 
a programok előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen a következőket 
kell tenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a CPR alá tartozó alapok 
egymást kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott egy vagy több 
tematikus célkitűzés teljesítése érdekében;
b) annak előmozdítása, hogy a CPR alá 
tartozó alapok egyikéért felelős irányító 
hatóságok – a szinergiák biztosítása és az 
átfedések elkerülése, valamint a több 
alapra épülő megközelítés előmozdítása 
érdekében – bevonjanak más irányító 
hatóságokat és érintett minisztériumokat 
is a támogatási rendszerek kialakításába;
c) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtási programjai számára, 
valamint a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős hatóságok közötti 
koordinációt elősegítő egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozása;
d) a kérelmezőket és a 
kedvezményezetteket célzó közös e-
kormányzási megoldások alkalmazása, és 
„egyablakos” tanácsadás a CPR alá 
tartozó egyes alapokból elérhető 



PE491.157v02-00 54/103 AM\906345HU.doc

HU

támogatási lehetőségeket illetően.

4. A területi koordináció (határokon 
átnyúló, transznacionális és 
interregionális) prioritásai

4.1. A közigazgatási határokon túlmutató 
és a természetes határok átlépésére 
törekvő együttműködés a regionális 
fejlesztés, a munkahelyteremtés és a 
kohézió komoly lehetőségét hordozza.
Gyakran egy közös területen felmerülő 
közös igényen alapuló együttműködés a 
leghatékonyabb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy számos 
kihívás túlmutat a közigazgatási 
határokon. A hatékony válaszhoz közös, 
együttműködésben megvalósuló fellépés, 
valamint az ismeretek megosztása 
szükséges a megfelelő területi szinten.
4.3. Továbbá a határ menti térségekben 
rejlő potenciál a helyi szintre 
összpontosító támogatási intézkedések 
révén kiaknázható.
4.4. A két meglévő makroregionális 
stratégia előkészítette a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
vonják be. A stratégiák nyomán egyre 
inkább felismerik, hogy együttműködésre 
van szükség azon problémák kezelésében, 
amelyeket egy tagállam önmagában nem 
képes megoldani, ilyen például a Balti-
tenger vagy a Duna megtisztítása. A 
makroregionális stratégiák és a területi 
együttműködés egyéb formái az ERFA-ból 
és az ESZA-ból egyaránt támogatásban 
részesülhetnek, a makroregionális 
stratégiák egyedi támogatási feltételeit 
pedig a programokban kell felvázolni.
4.5. Az akadályok elhárításának a CPR 
alá tartozó alapok programozásának 
részét kell képeznie, a meglévő 
makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek pedig már a tervezési 
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szakasztól kezdve tükröződniük kell a 
szükségletek elemzésében és a célok 
megállapításában a vonatkozó operatív 
programok esetében. E stratégiák csak 
akkor tölthetik be feladatukat, ha az 
érintett régiókban és tagállamokban a 
makroregionális stratégiák célkitűzései a 
kohéziós politikai programok stratégiai 
tervezésének részét képezik.
4.6. A tagállamoknak és régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
hatékonyan hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseihez. A tagállamok és 
régiók ezáltal elősegíthetik az 
együttműködést, valamint új 
megoldásokat tesztelhetnek, vezethetnek 
be, illetve azokkal kísérletezhetnek, 
gondoskodva arról, hogy a kialakított 
együttműködés a tágabb szakpolitikai 
célok támogatását szolgálja. Amennyiben 
szükséges, a területi együttműködést fel 
kell használni arra, hogy a határon túli 
politikai döntéshozók egymást 
megismerjék, és együtt törekedjenek a 
közös problémák kezelésére.
4.7. A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszközöknek kell 
tekinteniük az együttműködés 
akadályainak leküzdésére, ezzel egyúttal 
támogatnák azon nemzeti és regionális 
szakpolitikai célokat, amelyek hatásai a 
program saját területén túlmutatnak.
(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 536
Sergio Gutiérrez Prieto
az S&D képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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-I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret

A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően az adott regionális 
környezetben a különböző szakpolitikai 
célkitűzések összehangolására, 
integrálására és egyensúlyba hozására, és 
különösen a beruházási prioritásoknak a 
9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzésekkel való összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön.

1. Horizontális elvek és átfogó kihívások

1.1. Partnerség és többszintű kormányzás 
1.1.1. A többszintű kormányzás elve 
összehangolt fellépést igényel, amely a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően, partnerségben valósul meg. 
Formája – különösen az uniós 
szakpolitikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését jelenti, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
prioritások teljesítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.
1.1.3. A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és 
régióknak a következő lépéseket kell 
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megtenniük:
a) az európai magatartási kódexnek 
megfelelő partnerséget kell létrehozni, az 
5. cikkben foglaltak szerint; 
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell kialakítani;
c) a partnerség megvalósításáról 
rendszeresen jelentést kell készíteni.

1.1.4. A közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok megvalósításának minden egyes 
szintjén partnerségeket kell kialakítani 
annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe, illetve e programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe. A szociális és 
gazdasági partnereket, más hatóságokat, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket, köztük a környezetvédelmi 
partnereket, valamint az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket és testületeket is be kell 
vonni a partnerségek biztosítása 
érdekében, a szakpolitikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában.

1.2. Fenntartható fejlődés
1.2.1. A fenntartható fejlődés elve – az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében foglaltak szerint – a haladás 
azon elképzeléséhez kapcsolódik, 
miszerint a mostani és a jövőbeni 
generációk jóléte és jobb életminősége 
érdekében a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások 
integrációjára van szükség.
1.2.2. A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
megfontolásoknak, valamint a szennyező 
fizet elvének ezért minden terv szerves 
részét kell képezniük, a tervezéstől egészen 
a megvalósításig, illetve a nyomon 
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követéstől egészen az értékelésig. A 
szennyező fizet elve alkalmazásának 
elmulasztása csak kivételes esetekben 
engedélyezhető, feltéve, hogy egyértelmű 
enyhítő intézkedések bevezetésére kerül 
sor.
1.2.3. A tagállamoknak és régióknak 
valamennyi rendelkezésre álló uniós 
szakpolitikai eszközt be kell vetniük az 
előttük álló összetett kihívások kezelésére. 
Az éghajlatváltozás kezelése céljából a 
forrásokat a megelőző és enyhítő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
KSK-hoz tartozó alapokból támogatott új 
beruházásoknak eleve ellenállónak kell 
lenniük az éghajlatváltozással és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a vízügyi keretirányelv1 és 
más vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Már léteznek a fenntartható fellépésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folytatott 
kutatásokat. Az ilyen támogatásnak a 
Horizont 2020 keretprogram égisze alatt 
hozott intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozása az 
EVMA-ból és az ETHA-ból is 
megvalósulhat. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon gazdálkodók 
számára is, akik esetében a kötelező 
környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokat okoztak.

1.2.5. A fenntartható fejlődésre való 
törekvés nem lehet technikai feladat. 
Annak biztosítása érdekében, hogy e célt 
érvényesítik a CPR alá tartozó alapok 
helyszíni működése során, az irányító 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve (HL…)
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hatóságoknak a program teljes időtartama 
alatt kellőképpen és következetesen szem 
előtt kell tartaniuk e célt, és aktívabb 
megközelítést kell alkalmazniuk a 
beavatkozások környezetkárosító 
hatásainak csökkentése érdekében, többek 
között az alábbi intézkedések 
meghozatalával:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony opciókra való irányítása,

b) a beruházások szükségességének 
gondos mérlegelése, amennyiben azok 
jelentős negatív környezeti hatással 
járnak,
c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására,
d) a zöld közbeszerzés igénybevételének 
fokozása.

1.3. A nők és férfiak közötti egyenlőség, 
valamint a megkülönböztetés tilalmának 
előmozdítása
1.3.1. A tagállamoknak és régióknak a 
CPR alá tartozó alapok végrehajtásának 
összes szakaszában fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket az egyenlőtlenségek 
megszüntetése, a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.
1.3.2. A tagállamoknak és régióknak a 
nők és férfiak közötti egyenlőség célját 
kell követniük, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük a CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok előkészítési, 
végrehajtási, nyomon követési és 
értékelési műveletei alatti bármiféle 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, és világosan meg kell 
fogalmazniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a programok során ezen elv 



PE491.157v02-00 60/103 AM\906345HU.doc

HU

figyelembevétele érdekében meg kell 
hozni.
1.3.3. A nők nagyobb fokú munkaerő-
piaci részvétele – munkaadóként és 
munkavállalóként egyaránt – élénkítő 
hatást gyakorolna az Unió gazdaságára. A 
nők foglalkoztatási arányának növelése 
révén kibontakoztatott, fokozott 
tevékenységi potenciál kulcsfontosságú az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ezért teljes 
körűen foglalkozni kell a nők munkaerő-
piaci részvételének akadályaival. A 
tagállamoknak és régióknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ESZA mellett az ERFA, a 
Kohéziós Alap, az ETHA és az EMVA is 
finanszírozzon olyan tevékenységeket, 
amelyek előmozdítják a nők gazdasági 
függetlenségét, hozzájárulnak a munka és 
a családi élet közötti megfelelő egyensúly 
kialakításához, és támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységének lehetőségeit.
1.3.4. A programok nyomon követése és 
értékelése elősegíti a CPR alá tartozó 
alapoknak a nemek közötti egyenlőséghez 
való várható hozzájárulásával elért hatás 
mérését.

1.4. Hozzáférhetőség
1.4.1. A nyilvánosság számára kínált és a 
CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott termékeknek és 
szolgáltatásoknak hozzáférhetőnek kell 
lenniük. Különösen az épített 
környezethez, a közlekedéshez, valamint 
az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés 
elengedhetetlen a hátrányos helyzetű 
csoportok, köztük a fogyatékossággal élő 
személyek integrációja szempontjából.
1.4.2. A munkaerőpiactól legtávolabb esők 
igényeinek megfelelő kezelése rendkívül 
fontos. Az egyenlő bánásmód és a 
megkülönböztetésmentesség elve alapvető 
jogaink és értékeink sarokkövei. A 
megkülönböztetés elleni uniós 
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jogszabályok Unió-szerte jelentősen 
megnövelték a védelem szintjét, a 
foglalkoztatásban azonban még nem 
sikerült elérni az egyenlőséget, különösen 
a hátrányos helyzetűek esetében.
1.4.3. Külön figyelmet kell fordítani a 
fiatal munkanélküliekre, az idősekre, a 
fogyatékossággal élőkre, a romákra, a 
migránsokra, a menekültekre és 
menedékkérőkre, a hajléktalanokra és a 
szegénység kockázatának kitett egyéb 
csoportokra, lehetővé téve számukra a 
jobb munkaerő-piaci integrációt és a 
társadalomban való teljes körű részvételt.
1.4.4. Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseit, a 
tagállamoknak és régióknak a gazdasági 
és területi kohézióval azonos alapon 
tovább kell folytatniuk a társadalmi 
kohézió előmozdítását az EU valamennyi 
régiójában.

1.5. Demográfia
1.5.1. A következő évtizedekben a 
tagállamok és régiók előtt álló egyik 
legfontosabb kihívás a demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2. A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és kezelni. A 
demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló, személyre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
CPR alá tartozó alapokra kell 
támaszkodniuk.



PE491.157v02-00 62/103 AM\906345HU.doc

HU

1.5.3. Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
a társadalmak és az államháztartások 
számára. A tagállamoknak és a régióknak 
a CPR alá tartozó alapokat kell igénybe 
venniük az összes korcsoport integrációját 
elősegítő intézkedések meghozatalakor. A 
CPR alá tartozó alapok egyik közvetlen 
feladata, hogy a teljes uniós lakosság 
potenciáljának maximalizálásához való 
hozzájárulásuk keretében elősegítsék a 
meglévő humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, többek között a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére irányuló 
erőfeszítések révén. Mindez a minimális 
szintű és minőségű oktatáshoz való 
hozzáférés javítása, valamint a szociális 
támogatási rendszerek bővítése útján 
érhető el. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba való beruházások 
szintén arra szolgálnak, hogy minden 
uniós polgár hosszú és egészséges, aktív 
munkavégzéssel töltött életet élhessen.
1.5.4. A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik kidolgozásakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változások által leginkább érintett 
régiókban intézkedéseket kell 
meghatározniuk az alábbi célból:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka és a családi élet közötti 
egyensúly javítása révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; az 
oktatásba és a kutatásba való befektetések 
révén a termelékenység és a gazdasági 
eredmény növelése;
c) az oktatás megfelelőségére és 
minőségére összpontosított figyelem és a 
szociális támogatási struktúrák; és
d) egyetemes és minőségi egészségügyi 
ellátás és tartós gondozás biztosítása, 
ideértve az infrastrukturális beruházást is.
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1.6. Foglalkoztatás
1.6.1. A tagállamoknak és régióknak az 
EUMSZ 9. cikkében foglaltaknak 
megfelelően biztosítaniuk kell a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítását. A tagállamoknak és 
régióknak az összes KSK-alap keretében 
végzett cselekvés előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése során biztosítaniuk kell ennek 
érvényesítését, valamint a 
foglalkoztathatóság kötelező elvként való 
beépítését az ERFA, az ESZA és a 
Kohéziós Alap programjaiba.
1.6.2. A nemzeti, regionális, helyi és egyéb 
érintett hatóságoknak ismertetniük kell 
mindazon projekteket, amelyek a 
társadalmi kohézió garantálása érdekében 
megvalósuló munkahelyteremtés 
szempontjából a legnagyobb hatással 
bírnak. Az alapoknak külön figyelmet kell 
fordítaniuk az átszervezési és áthelyezési 
folyamatok által érintett régiókra és 
vállalkozásokra.
1.6.3. Az uniós átlaghoz képest magas 
fiatalkori munkanélküliségi rátával 
rendelkező régiókban prioritásként kell 
kezelni, hogy minőségi munkahelyeket 
teremtsenek a fiatalok számára.

1.7. A szegénység csökkentése és a 
társadalmi befogadás
1.7.1. Elsőbbséget kell biztosítani azon 
projekteknek, amelyek a foglalkoztatási 
célokat integrált aktív befogadási 
megközelítést érvényesítő stratégiákkal 
ötvözik, így például a generációk közötti 
szolidaritás erősítésére irányuló regionális 
vagy helyi szintű projekteknek, vagy azon 
projekteknek, amelyek kifejezetten 
hozzájárulnak a nemek közötti 
egyenlőséghez és a kiszolgáltatott 
csoportok, köztük a dolgozó szegények 
aktív befogadásához.
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1.8. Integrált megközelítés
1.8.1. A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energetikai aggodalmak; az 
életkorral kapcsolatos problémák és a 
demográfiai változás; technológiai 
átalakulás és innovációs követelmények; 
valamint az egyenlőtlen jövedelmek és a 
társadalmi szegregáció. E kérdések 
bonyolult természete és kölcsönös 
összefonódása azt jelenti, hogy a siker 
érdekében integrált, több ágazaton átívelő 
és többdimenziós megoldásokra van 
szükség.
1.8.2. Ebben az összefüggésben a CPR alá 
tartozó alapok segítik a különböző uniós 
alapok lehetőségeit olyan integrált 
csomagokban egyesíteni, amelyek 
kifejezetten igazodnak a sajátos helyi és 
regionális igényekhez.
1.8.3. A leghátrányosabb helyzetű 
térségekben a társadalmi kirekesztés csak 
átfogó, több forrásból finanszírozott 
programok keretében kezelhető sikeresen, 
amelyek az emberi erőforrások és a 
szociális infrastruktúra egymással 
párhuzamos fejlesztésére irányulnak. 
Ezért létfontosságú az ESZA és az ERFA 
közötti szinergia megőrzése.
1.8.4. Amikor a tagállamok és régiók a 
legmegfelelőbb beavatkozások 
azonosítását szem előtt tartva kidolgozzák 
stratégiáikat és programjaikat, különösen 
figyelniük kell az olyan legfontosabb 
területi, strukturális és intézményi 
jellemzőkre, mint az adott régió 
összekapcsolhatósága, a foglalkoztatási 
sémák és a munkaerő mobilitása, a vidéki 
és városi területek közötti összeköttetések, 
a különböző ágazatok közötti kölcsönös 
helyi függőségek, a kulturális örökség, az 
időskor és a demográfiai változások stb.
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1.8.5. A tagállamoknak és régióknak meg 
kell vizsgálniuk, hogy melyek az előttük 
álló legfőbb társadalmi kihívások. E 
kihívásokra adott válaszuk keretében azt 
is meg kell fontolniuk, hogy polgáraik 
jólétét illetően melyek azok a szempontok, 
amelyeket szakpolitikai eszközök 
segítségével kívánnak befolyásolni és 
megerősíteni, valamint hogy egy tagállam
vagy régió sajátos kontextusában miként 
kell az adott szakpolitikát kialakítani és 
megvalósítani.
1.8.6. A sajátos regionális igényekhez 
igazodó megfelelő politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést, 
figyelembe véve az adott kontextushoz 
kapcsolódó szempontokat, ugyanakkor az 
alábbi központi elemekből kiindulva 
összpontosítva a figyelmet:
a) a régió Európa 2020 fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
b) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésére való alkalmasság 
felmérése;
c) a szakpolitika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
hatály és kontextus mérlegelése, a 
szubszidiaritás elve alapján;
d) a hatékony szakpolitikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, a többszintű 
irányításhoz kapcsolódó megoldások 
megtervezése;
e) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása a szakpolitikai 
nyomon követés és értékelés céljából.

2. A CPR alá tartozó alapok szinergiái és 
azok összehangolása más uniós 
szakpolitikai eszközökkel
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2.1. Bevezetés
2.1.1. Annak érdekében, hogy a 
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon, 
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós szakpolitika és kapcsolódó eszköz 
között, amelyek az Európai Unión belül a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint egy kiegyensúlyozottabb területi 
fejlesztés megvalósításában szerepet 
játszanak. Ennek kell tükröződnie az Unió 
költségvetése, illetve a tagállamok nemzeti 
és szubnacionális költségvetései közötti 
fokozott koordinációban is a közös 
szakpolitikai prioritások finanszírozása 
terén, valamint az Unió, illetve a nemzeti 
és regionális szervek jobb vertikális 
együttműködésében.
2.1.2. A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek univerzális megoldásokat.
Ebben az összefüggésben és annak a 
szándéknak megfelelően, hogy 
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat, 
valamint azonosítsuk és ösztönözzük a 
helyi és regionális beruházások 
támogatására leginkább alkalmas európai 
szintű eszközöket, közelebbről meg kell 
vizsgálni az uniós szakpolitikák hatását a 
régióban.
2.1.3. A tagállamoknak és régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a CPR alá 
tartozó alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós szakpolitikák 
célkitűzései közötti összhangot. Ennek 
érdekében a következőkre kell 
törekedniük:
a) a különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és kiaknázása 
nemzeti és regionális szinten, mind a 
tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás során;
b) a meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
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koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, 
továbbá a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése, és a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területek 
azonosítása;
c) az abban rejlő lehetőség teljes körű 
kiaknázása, hogy a különböző forrásokból 
származó támogatások ötvözésével egyéni 
műveletek finanszírozása valósítható meg, 
valamint az egyéb nemzeti eszközök 
végrehajtásáért felelős szereplőkkel 
folytatott szoros együttműködés annak 
érdekében, hogy a kedvezményezettek 
számára egységes és racionalizált 
támogatási lehetőségeket biztosítsanak.

2.2. Horizont 2020
2.2.1. Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
különíteni egymástól.
2.2.2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramban közvetlenül érintett 
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, olyan érdekelt felek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ezen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük mind a Horizont 2020-ra 
irányuló előzetes, mind pedig az abból 
következő későbbi intézkedéseket.
2.2.3. Az előzetes intézkedések, amelyek a 
regionális K+I szereplőket hivatottak 
felkészíteni a Horizont 2020 projektjeiben 
(„stairways to excellence” – a kiválóság 
előszobája) való részvételre, 
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kapacitásépítés útján valósulnak meg. 
Meg kell erősíteni a Horizont 2020 
nemzeti kapcsolattartó pontjai és a CPR 
alá tartozó alapok irányító hatóságai 
közötti kommunikációt és együttműködést, 
különös tekintettel a Horizont 2020 
minden olyan szűkített listára került 
projektjére, amelyet forráshiány miatt 
nem tudtak finanszírozni.
2.2.4. A Horizont 2020-ből eredő későbbi 
intézkedéseknek eszközöket kell 
biztosítaniuk a K+I eredmények 
kiaknázására és piaci terjesztésére, és 
ezen intézkedések közé sorolhatjuk az 
alábbiakat: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási képességek és 
klasztertámogatás.
2.2.5. A nemzeti és regionális 
hatóságoknak közös támogatást kell 
biztosítaniuk az ilyen jellegű innovációs 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, amelyek magukban 
foglalhatják a következőket: támogatás az 
európai érdekű K+I infrastruktúrák közös 
finanszírozási lehetőségeinek 
azonosítására, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
támogatás szakértői értékelések révén, a 
bevált gyakorlatok cseréje és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6. A tagállamoknak és a régióknak 
mérlegelniük kell az alábbi kiegészítő 
lépéseket, amelyek célja a bennük rejlő 
kiválósági és innovációs potenciál 
kibontakoztatása olyan formában, ami 
kiegészíti a Horizont 2020 stratégiát, és 
azzal szinergiákat teremt:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban az 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
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b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” kezdeményezés 
létrehozása, hogy odavonzzák a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket; 
és
d) a kutatók és innovátorok nemzetközi 
hálózataihoz való hozzáférés támogatása.

2.3. LIFE
2.3.1. Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiákat lehetőség szerint ki kell 
használni.
2.3.2. Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1. pontban említett szinergiák a CPR 
alá tartozó alapok szabályozási keretében 
eleve adottak.
2.3.3. Szinergiákra kell törekedni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén. A LIFE-
programmal való koordinációt a
kiegészítő támogatási projektek, valamint 
a LIFE-program keretében érvényesített 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának előmozdításával kell 
biztosítani.
2.3.4. Annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a biológiai sokféleség csökkenését 
és az éghajlatváltozásnak a területi 
tervezésre (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint a regionális és 
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helyi döntéshozatalra gyakorolt hatásait, 
elő kell mozdítani a környezeti 
hatásvizsgálatokat (KHV-k), a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatokat 
(FHV-k), a stratégiai környezeti 
vizsgálatokat (SKV-k) és más vonatkozó 
eszközöket.
2.3.5. A zöldebb gazdaság kialakítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
régióknak elő kell mozdítaniuk a zöld 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt és az 
innovatív technológiák bevezetését.
2.3.6. E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, amelynek 
növelnie kell a potenciált, valamint 
fejlesztenie kell a helyi és regionális 
hatóságok és partnerek készségeit.
2.3.7. Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál, valamint az információ, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok jobb 
felhasználása jelentősen hozzájárulna a 
környezethez és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzések eléréséhez.
2.3.8. Ezenkívül a CPR alá tartozó 
alapokból származó finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
származó támogatással, amely program az 
európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerben a kibocsátási egységek 
árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel1.

                                               
1 HL L 290., 2010.11.6., 39–48. o., a Bizottság 2010. november 3-i 2010/670/EU határozata a szén-dioxid 
környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi 
demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív 
technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 275., 2003.10.25., 32–46. o.) létrehozott 
kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról
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2.4. A társadalmi változás és innováció 
uniós programja (PSCI)
2.4.1. A CPR alá tartozó alapok, valamint 
a társadalmi változás és innováció uniós 
programja (PSCI) közötti szinergiákat 
növelni kell, azzal a céllal, hogy 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia, 
annak kiemelt céljai, kiemelt 
kezdeményezései, integrált iránymutatásai 
és a „Több lehetőséget a fiataloknak” 
kezdeményezés végrehajtásához, pénzügyi 
támogatást nyújtva a minőségi és 
fenntartható foglalkoztatás magas 
szintjének előmozdítása, a megfelelő és 
méltányos szociális védelem biztosítása, a 
társadalmi kirekesztés és a szegénység 
elleni küzdelem, a munkakörülmények 
javítása, valamint a fiatalok 
foglalkoztatási és oktatási helyzetének 
javítása érdekében.
2.4.2. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben biztosítja, hogy a 
strukturális alapok és a PSCI keretében 
végzett tevékenységek összhangban állnak 
az egyéb uniós fellépésekkel, illetve 
kiegészítik azokat olyan területeken, mint 
például a szociális párbeszéd, az 
igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 
az esélyegyenlőség, az oktatás, a 
szakképzés, a gyermekek jogai és jóléte, az 
ifjúságpolitika, a migrációs politika, a 
kutatás és innováció, a vállalkozás, az 
egészségügy, a munkakörülmények, a 
bővítés és a külső kapcsolatok, valamint 
az általános gazdaságpolitika.
2.4.3. Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek a határ menti térségekben 
fontos szerepet töltenek be egy igazi 
európai munkaerőpiac kialakításában. Az 
EURES határokon átnyúló partnerségeket 
ezért a továbbiakban is támogatásban kell 
részesíteni az Unió horizontális 
tevékenységein keresztül, amelyeket 
kiegészíthetnek nemzeti források vagy az 
ESZA.
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2.4.4. A kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében a PSCI keretében hozott 
intézkedéseket szorosan össze kell 
hangolni a kohéziós politika égisze alatt 
végrehajtott intézkedésekkel. A 
tagállamoknak össze kell hangolniuk a 
KSK-alapok, különösen az ESZA és az 
ERFA keretében zajló megfelelő 
cselekvéseket a PSCI mikrofinanszírozási 
és szociális vállalkozási pillérének 
cselekvéseivel, amelyek célja, hogy 
növeljék a mikrofinanszírozás 
elérhetőségét és rendelkezésre állását 
azon személyek számára, akik elveszítették 
állásukat vagy ilyen kockázatnak vannak 
kitéve, vagy nehézségekkel szembesülnek 
a munkaerőpiacra való belépés vagy 
visszalépés terén, valamint a társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett személyek 
és a hagyományos hitelpiachoz való 
hozzáférés tekintetében hátrányos 
helyzetben levő, saját 
mikrovállalkozásaikat elindítani vagy 
fejleszteni kívánó, kiszolgáltatott 
személyek számára – az önfoglalkoztatást 
is ideértve –, valamint különösen a 
szociális gazdaság terén tevékenykedő 
mikrovállalkozások, illetve a hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetben lévő 
személyeket foglalkoztató 
mikrovállalkozások számára.
2.4.5. Az Európai Parlament 
kezdeményezésére a PSCI keretében az 
„Ifjúsági kezdeményezés” elnevezésű 
tengely támogatja a 25 év alatti 
személyeket célzó cselekvéseket, egyebek 
mellett az alábbiakra irányuló 
fellépéseket: az iskolai lemorzsolódás 
megelőzése, különösen a képzésbe történő 
visszailleszkedés révén, továbbá a 
foglalkoztatás, az oktatás és a képzés 
világát szorosabban összekapcsoló, a 
munkaerőpiac szempontjából lényeges 
készségek fejlesztése, az első 
munkatapasztalat és a munkahelyi képzés 
támogatása – annak érdekében, hogy a 
fiataloknak lehetőséget nyújtsanak mind a 
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lényeges készségek és a munkatapasztalat, 
mind pedig a minőségi szakmai gyakorlat 
és tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megszerzésére –, valamint a munkaerő-
piaci hozzáférésük támogatása. E 
cselekvések erősítése érdekében a 
tagállamoknak és régióknak megfelelő 
cselekvéseket kell létrehozniuk a KSK-
alapok szerinti programjaikban.

2.5. ERASMUS mindenkinek
2.5.1. Az emberekbe történő beruházás 
hatásának maximalizálása érdekében 
növelni kell a CPR alá tartozó alapok és 
az „Erasmus mindenkinek” program 
közötti szinergiákat. A növekedéshez és a 
jóléthez való hozzájárulása által ez a 
beruházás rendkívül kedvező hatást fog 
gyakorolni mind az egyénekre, mind pedig 
összességében a társadalomra. Az 
„Erasmus mindenkinek” program csak a 
transznacionális projekteket támogatja, 
míg a kohéziós politika sokkal 
határozottabb regionális dimenzióval 
rendelkezik. A tagállamokat és a régiókat 
arra ösztönzik, hogy teszteljék az 
„Erasmus mindenkinek” program 
keretében megvalósuló transznacionális 
együttműködésből származó eszközöket és 
módszereket, majd azokat a CPR alá 
tartozó alapok segítségével valósítsák meg 
saját területükön.
2.5.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
révén hatékony koordinációt kell 
biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között.  
Az „Erasmus mindenkinek” program 
saját támogatását a diákok, fiatalok és a 
személyi állomány transznacionális 
tanulási mobilitására, az európai 
szervezetek, érdekelt felek és intézmények 
közötti stratégiai partnerségekre, valamint 
a szakpolitikák kialakítását és 
végrehajtását elősegítő intézkedésekre 
összpontosítja. A kohéziós politika 
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elsődleges és kiemelt beruházási céljai: az 
oktatás, a munkaerő-piaci képzés és a 
felnőtt tanulók mobilitása.
2.5.3. A továbbiakban még jobb 
eredmények érhetők el azáltal, hogy 
előmozdítják a mobilitási célú 
finanszírozás, valamint azon 
tevékenységek finanszírozása közötti 
kiegészítő jelleget, amelyek az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
egyesítik az uniós szinten azonosított 
bevált gyakorlatokat és innovatív 
projekteket. A projekt keretében 
létrehozott nemzeti ügynökségek 
hozzájárulhatnak e koordináció 
eléréséhez.

2.6. CEF + TEN-ek, energetikai és 
távközlési hálózatok
2.6.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA-t és a 
Kohéziós Alapot, a transzeurópai 
hálózatokat és az európai 
összekapcsolódási eszközt (CEF) teljes 
együttműködésben kell megtervezni, 
ezáltal biztosítva a különböző típusú 
infrastruktúrák (a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén) közötti 
optimális kapcsolatokat a helyi, regionális 
és nemzeti szinteken, valamint Unió-
szerte. Biztosítani kell az alapok 
maximális kihasználását az európai és az 
egységes piaci dimenzióval rendelkező 
projektek számára, különös tekintettel a 
kiemelt közlekedési, energetikai és 
digitális hálózatokra.
2.6.2. Ahogy a nemzeti infrastruktúra is 
egységes tervezést igényel – a határokon 
átnyúló uniós összeköttetések 
kialakításának figyelembevételével, 
valamint régiókon átívelő összeköttetések 
kialakításával egy tagállamon belül –, a 
terveknek is tényleges és előrevetített 
közlekedési igényeken kell alapulniuk, 
valamint azonosítaniuk kell a hiányzó 
összeköttetéseket és a szűk 
keresztmetszeteket. Az átfogó hálózattal és 
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a közlekedési infrastruktúra transzeurópai 
közlekedési hálózatának (TEN-T) 
törzshálózatával kialakított regionális 
összeköttetésekbe történő beruházásnak 
biztosítania kell, hogy a városi és vidéki 
területek részesülnek a nagyobb hálózatok 
által teremtett lehetőségek előnyeiből.
2.6.3. Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül is jelentkezik, össze kell hangolni a 
TEN-T tervezéssel annak érdekében, hogy 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
teljes mértékben igazodjon a TEN-T 
iránymutatásokhoz, amelyek 
meghatározzák az Unió közlekedési 
prioritásait, beleértve az alábbiakat is: az 
éghajlatváltozás kihívásainak kezelése, 
egy integrált TEN-T hálózat jövőbeni 
kialakítása és a multimodális folyosó 
koncepciója.
2.6.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve1 egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszert 
helyez kilátásba, hangsúlyozva, hogy a 
közlekedési ágazatban jelentősen 
csökkenteni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A CPR alá tartozó alapok 
esetében ez azt jelenti, hogy a közlekedés 
fenntartható formáira kell összpontosítani 
és azon területekbe kell beruházni, 
amelyek a legmagasabb európai 
hozzáadott értékkel rendelkeznek, ilyenek 
például a transzeurópai hálózatok.
Azonosításuk után a beruházásokat a 
mobilitáshoz, a fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az egységes európai 
közlekedési térséghez való hozzájárulásuk 
alapján kell fontossági sorrendbe állítani.

2.6.5. A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat – jelentős fejlesztés révén –
új infrastruktúrák építésére és a meglévő 

                                               
1 Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011)144)
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infrastruktúrák kapacitásának növelésére 
kell fordítaniuk.
2.6.6. A tengeri közlekedést illetően a 
kikötőket a szárazföldi infrastruktúrába 
történő teljes körű integrációjuk révén 
hatékony belépési és kilépési pontokká 
kell fejleszteni. Elsőbbségi besorolást kell 
adni a kikötői hozzáféréssel és a 
hátországi összeköttetésekkel foglalkozó 
projektek számára. A belvízi utak 
fejlesztésével meg kell erősíteni az európai 
teherszállítási hálózatokhoz való 
hozzájárulásukat.
2.6.7. Különösen fontos a kiegészítő 
jellegre való törekvés a közös irányítás 
alatt álló ERFA és a Kohéziós Alap 
infrastrukturális beruházásai között, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) esetében, amely közvetlen 
irányítás alatt álló eszköz, ahol a 
projektek kiválasztása versenyalapon 
történik. A CEF finanszírozásával 
valósulnak meg a törzshálózat projektjei 
(az átfogó hálózat stratégiailag 
legfontosabb részei), amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, és amelyek a TEN-T 
szempontjából a legösszetettebbnek 
tűnnek a végrehajtás terén: a határokon 
átnyúló hiányzó összeköttetések, a 
legfontosabb szűk keresztmetszetek és a 
multimodális megoldások. A Kohéziós 
Alap magas európai hozzáadott értékű 
projektekre összpontosít, amelyek célja a 
szűk keresztmetszetek felszámolása a 
közlekedési hálózatokban, a TEN-T 
infrastruktúra támogatása révén a 
törzshálózat és az átfogó hálózat 
vonatkozásában egyaránt.
2.6.8. A Kohéziós Alapból és a strukturális 
alapokból valósulnak meg a helyi és 
regionális infrastruktúrák, valamint azok 
összeköttetései a kiemelt uniós 
hálózatokkal, az energetika és a távközlés 
területén is.
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2.6.9. A CEF kiegészíti a Kohéziós Alapot 
és a strukturális alapokat annyiban, hogy 
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket teremtsen 
egy működő, integrált egységes piac, 
valamint a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió számára.

2.7. IPA, ENPI, EFA
2.7.1. Annak érdekében, hogy javítsák 
számos uniós szakpolitikai célkitűzés 
hatékony elérését, törekedni kell a külső 
eszközök és a kohéziós politika közötti 
szinergiák növelésére. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
előcsatlakozási eszköz és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz közötti 
szinergiákra és kiegészítő jellegre kell 
építeni.
2.7.2. Az elmélyültebb területi integráció 
biztosítása érdekében ki kell használni a 
kohéziós politika és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz keretében 
megvalósuló területi együttműködési 
tevékenységek közötti szinergiákat. Az 
említett eszközök közötti kiegészítő jelleg 
kialakításának lehetősége a határokon 
átnyúló együttműködési tevékenységek 
esetében a legerősebb. A tagállamoknak 
és a régióknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a meglévő tevékenységek 
összekapcsolódjanak az újonnan 
létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
különös tekintettel a koordinációra és a 
bevált gyakorlatok cseréjére.

3. Koordinációs mechanizmusok a CPR 
alá tartozó alapok között

3.1. A tagállamoknak és a régióknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a CPR alá 
tartozó alapokból finanszírozott 
beavatkozások szinergiákat teremtsenek, 
valamint hogy a racionalizálás a helyszíni 
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adminisztratív költségek és terhek 
csökkenéséhez vezessen.
3.2. A CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a partnerségi szerződés és 
a programok előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen a következőket 
kell tenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a CPR alá tartozó alapok 
egymást kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott tematikus 
célkitűzések teljesítése érdekében;
b) annak előmozdítása, hogy a CPR alá 
tartozó alapok egyikéért felelős irányító 
hatóságok – a szinergiák biztosítása és az 
átfedések elkerülése érdekében –
bevonjanak más irányító hatóságokat és 
érintett minisztériumokat is a támogatási 
rendszerek kialakításába;
c) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtási programjai számára, 
valamint a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős hatóságok közötti 
koordinációt elősegítő egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozása;
d) a kérelmezőket és a 
kedvezményezetteket célzó közös e-
kormányzási megoldások alkalmazása, és 
„egyablakos” tanácsadás a CPR alá 
tartozó egyes alapokból elérhető 
támogatási lehetőségeket illetően;
e) ezen alapok hozzáférhetőségének 
biztosítása a kkv-k számára.

4. A területi koordináció (határokon 
átnyúló, transznacionális és 
interregionális) prioritásai
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4.1. A közigazgatási határokon túlmutató 
és a természetes határok átlépésére 
törekvő együttműködés a regionális 
fejlesztés, a munkahelyteremtés és a 
kohézió komoly lehetőségét hordozza.
Gyakran egy közös területen felmerülő 
közös igényen alapuló együttműködés a 
leghatékonyabb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy számos 
kihívás túlmutat a közigazgatási 
határokon. A hatékony válaszhoz közös, 
együttműködésben megvalósuló fellépés, 
valamint az ismeretek megosztása 
szükséges a megfelelő területi szinten.
4.3. Továbbá a határ menti térségekben 
rejlő potenciál a helyi szintre 
összpontosító támogatási intézkedések 
révén kiaknázható.
4.4. A két meglévő makroregionális 
stratégia előkészítette a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
vonják be. A stratégiák nyomán egyre 
inkább felismerik, hogy együttműködésre 
van szükség azon problémák kezelésében, 
amelyeket egy tagállam önmagában nem 
képes megoldani, ilyen például a Balti-
tenger vagy a Duna megtisztítása. A 
makroregionális stratégiák és a területi 
együttműködés egyéb formái az ERFA-ból 
és az ESZA-ból egyaránt támogatásban 
részesülhetnek, a makroregionális 
stratégiák egyedi támogatási feltételeit 
pedig a programokban kell felvázolni.
4.5. Az akadályok elhárításának a CPR 
alá tartozó alapok programozásának 
részét kell képeznie, a meglévő 
makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek pedig már a tervezési 
szakasztól kezdve tükröződniük kell a 
szükségletek elemzésében és a célok 
megállapításában a vonatkozó operatív 
programok esetében. E stratégiák csak 
akkor tölthetik be feladatukat, ha az 
érintett régiókban és tagállamokban a 
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makroregionális stratégiák célkitűzései a 
kohéziós politikai programok stratégiai 
tervezésének részét képezik.
4.6. A tagállamoknak és régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
hatékonyan hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseihez. A tagállamok és 
régiók ezáltal elősegíthetik az 
együttműködést, valamint új 
megoldásokat tesztelhetnek, vezethetnek 
be, illetve azokkal kísérletezhetnek, 
gondoskodva arról, hogy a kialakított 
együttműködés a tágabb szakpolitikai 
célok támogatását szolgálja. Amennyiben 
szükséges, a területi együttműködést fel 
kell használni arra, hogy a határon túli 
politikai döntéshozók egymást 
megismerjék, és együtt törekedjenek a 
közös problémák kezelésére.
4.7. A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszközöknek kell 
tekinteniük az együttműködés 
akadályainak leküzdésére, ezzel egyúttal 
támogatnák azon nemzeti és regionális 
szakpolitikai célokat, amelyek hatásai a 
program saját területén túlmutatnak.

Or. en

Módosítás 537
Ádám Kósa
a PPE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret
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A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően az adott regionális 
környezetben a különböző szakpolitikai 
célkitűzések összehangolására, 
integrálására és egyensúlyba hozására, és 
különösen a beruházási prioritásoknak a 
9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzésekkel való összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön.

1. Horizontális elvek és átfogó kihívások

1.1. Partnerség és többszintű kormányzás 
1.1.1. A többszintű kormányzás elve 
összehangolt fellépést igényel, amely a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően, partnerségben valósul meg. 
Formája – különösen az uniós 
szakpolitikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését jelenti, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
prioritások teljesítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.
1.1.3. A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és 
régióknak a következő lépéseket kell 
megtenniük:
a) az európai magatartási kódexnek 
megfelelő partnerséget kell létrehozni, az 
5. cikkben foglaltak szerint; 
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell kialakítani;
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c) a partnerség megvalósításáról 
rendszeresen jelentést kell készíteni;
d) a tagállamoknak és az irányító 
hatóságoknak a jelenlegi és a következő 
programozási időszakban technikai 
segítségnyújtásuk egy részét annak 
biztosítására kell felhasználniuk, hogy a 
partnerek, különösen a kis helyi 
hatóságok, a gazdasági és szociális 
partnerek, illetve a nem kormányzati 
szervezetek rendelkezzenek a partnerségi 
szerződés és a programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében való részvételhez szükséges 
kapacitással.
1.1.5. A közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok megvalósításának minden egyes 
szintjén partnerségeket kell kialakítani 
annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe, illetve e programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe. A szociális és 
gazdasági partnereket, más hatóságokat, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket, köztük a környezetvédelmi 
partnereket, valamint az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket és testületeket is be kell 
vonni a partnerségek biztosítása 
érdekében, a szakpolitikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában.

1.2. Fenntartható fejlődés 
1.2.1. A fenntartható fejlődés elve – az 
Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 
3. cikkében foglaltak szerint – a haladás 
azon elképzeléséhez kapcsolódik, 
miszerint a mostani és a jövőbeni 
generációk jóléte és jobb életminősége 
érdekében a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások 
integrációjára van szükség.
1.2.2. A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
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megfontolásoknak, valamint a szennyező 
fizet elvének ezért minden terv szerves 
részét kell képezniük, a tervezéstől egészen 
a megvalósításig, illetve a nyomon 
követéstől egészen az értékelésig. A 
szennyező fizet elve alkalmazásának 
elmulasztása csak kivételes esetekben 
engedélyezhető, feltéve, hogy egyértelmű 
enyhítő intézkedések bevezetésére kerül 
sor.
1.2.3. A tagállamoknak és régióknak 
valamennyi rendelkezésre álló uniós 
szakpolitikai eszközt be kell vetniük az 
előttük álló összetett kihívások kezelésére. 
Az éghajlatváltozás kezelése céljából a 
forrásokat a megelőző és enyhítő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
KSK-hoz tartozó alapokból támogatott új 
beruházásoknak eleve ellenállónak kell 
lenniük az éghajlatváltozással és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a vízügyi keretirányelv1 és 
más vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Már léteznek a fenntartható fellépésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folytatott 
kutatásokat. Az ilyen támogatásnak a 
Horizont 2020 keretprogram égisze alatt 
hozott intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozása az 
EVMA-ból és az ETHA-ból is 
megvalósulhat. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon gazdálkodók 
számára is, akik esetében a kötelező 
környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokat okoztak.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelve (HL…)
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1.2.5. A fenntartható fejlődésre való 
törekvés nem lehet technikai feladat. 
Annak biztosítása érdekében, hogy e célt 
érvényesítik a CPR alá tartozó alapok 
helyszíni működése során, az irányító 
hatóságoknak a program teljes időtartama 
alatt kellőképpen és következetesen szem 
előtt kell tartaniuk e célt, és aktívabb 
megközelítést kell alkalmazniuk a 
beavatkozások környezetkárosító 
hatásainak csökkentése érdekében, többek 
között az alábbi intézkedések 
meghozatalával:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony opciókra való irányítása,
b) a beruházások szükségességének 
gondos mérlegelése, amennyiben azok 
jelentős negatív környezeti hatással 
járnak,
c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására, 
d) a zöld közbeszerzés igénybevételének 
fokozása,
e) a beruházásoknak az összes felhasználó 
hozzáférhetőségére való irányítása, 
hozzájárulva az akadálymentes 
környezethez a fogyatékossággal élők 
számára.

1.3. A nők és férfiak közötti egyenlőség, 
valamint a megkülönböztetés tilalmának 
előmozdítása 
1.3.1. A tagállamoknak és régióknak a 
CPR alá tartozó alapok végrehajtásának 
összes szakaszában fokozniuk kell 
erőfeszítéseiket az egyenlőtlenségek 
megszüntetése, a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés
megakadályozása érdekében.
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1.3.2. A tagállamoknak és régióknak a 
nők és férfiak közötti egyenlőség célját 
kell követniük, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük a CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok előkészítési, 
végrehajtási, nyomon követési és 
értékelési műveletei alatti bármiféle 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, és világosan meg kell 
fogalmazniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a programok során ezen elv 
figyelembevétele érdekében meg kell 
hozni.
1.3.3. A nők nagyobb fokú munkaerő-
piaci részvétele – munkaadóként és 
munkavállalóként egyaránt – élénkítő 
hatást gyakorolna az Unió gazdaságára. A 
nők foglalkoztatási arányának növelése 
révén kibontakoztatott, fokozott 
tevékenységi potenciál kulcsfontosságú az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatási 
célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ezért teljes 
körűen foglalkozni kell a nők munkaerő-
piaci részvételének akadályaival. A 
tagállamoknak és régióknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ESZA mellett az ERFA, a 
Kohéziós Alap, az ETHA és az EMVA is 
finanszírozzon olyan tevékenységeket, 
amelyek előmozdítják a nők gazdasági 
függetlenségét, hozzájárulnak a munka és 
a családi élet közötti megfelelő egyensúly 
kialakításához, és támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységének lehetőségeit.
1.3.4. A programok nyomon követése és 
értékelése elősegíti a CPR alá tartozó 
alapoknak a nemek közötti egyenlőséghez 
való várható hozzájárulásával elért hatás 
mérését.

1.4. Hozzáférhetőség
1.4.1. A nyilvánosság számára kínált és a 
CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott termékeknek és 
szolgáltatásoknak hozzáférhetőnek kell 
lenniük. Ennek részeként a hátrányos 
helyzetű csoportok, köztük a 
fogyatékossággal élők integrációjához 
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elengedhetetlen az akadálymentes épített 
környezet, a közlekedés, valamint az 
információs és kommunikációs 
technológiák biztosítása és előmozdítása a 
tagállamok által tett megfelelő lépésekkel, 
összhangban a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezménnyel. 
1.4.2. Létfontosságú a hátrányos helyzetű 
csoportok igényeinek megfelelő kezelése 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyük 
számukra a jobb munkaerő-piaci 
integrációt és a társadalomban vállalt 
teljes körű részvételt.
1.4.3. Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
EU 2020 stratégia célkitűzéseit, a 
tagállamoknak és régióknak a gazdasági 
és területi kohézióval azonos alapon 
tovább kell folytatniuk a társadalmi 
kohézió előmozdítását az EU valamennyi 
régiójában.

1.5. Demográfia
1.5.1. A következő évtizedekben a 
tagállamok és régiók előtt álló egyik 
legfontosabb kihívás a demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2. A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és kezelni. A 
demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló, személyre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
CPR alá tartozó alapokra kell 
támaszkodniuk.
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1.5.3. Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
köztük a fogyatékossággal élő fiatalabb 
személyek, a társadalmak és az 
államháztartások számára. A 
tagállamoknak és a régióknak a CPR alá 
tartozó alapokat kell igénybe venniük az 
összes korcsoport integrációját elősegítő 
intézkedések meghozatalakor. A CPR alá 
tartozó alapok egyik közvetlen feladata, 
hogy a teljes uniós lakosság 
potenciáljának maximalizálásához való 
hozzájárulásuk keretében elősegítsék a 
meglévő humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, többek között a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére irányuló 
erőfeszítések révén. Mindez a minimális 
szintű és minőségű oktatáshoz való 
hozzáférés javítása, valamint a szociális 
támogatási rendszerek bővítése útján 
érhető el. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba való beruházások 
szintén arra szolgálnak, hogy minden 
uniós polgár hosszú és egészséges, aktív 
munkavégzéssel töltött életet élhessen. 
1.5.4. A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik kidolgozásakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változások által leginkább érintett 
régiókban intézkedéseket kell 
meghatározniuk az alábbi célból:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka és a családi élet közötti 
egyensúly javítása révén; 
b) a foglalkoztatás fellendítése; az 
oktatásba és a kutatásba való befektetések 
révén a termelékenység és a gazdasági 
eredmény növelése;
c) az oktatás megfelelőségére és 
minőségére összpontosított figyelem és a 
szociális támogatási struktúrák;
és
d) költséghatékony egészségügyi ellátás, 
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szociális szolgáltatások és tartós gondozás 
biztosítása, ideértve az infrastrukturális 
beruházást is.

1.6. Integrált megközelítés 
1.6.1. A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energetikai aggodalmak; az 
életkorral kapcsolatos problémák és a 
demográfiai változás; technológiai 
átalakulás és innovációs követelmények; 
valamint az egyenlőtlen jövedelmek és a 
társadalmi szegregáció. E kérdések 
bonyolult természete és kölcsönös 
összefonódása azt jelenti, hogy a siker 
érdekében integrált, több ágazaton átívelő 
és többdimenziós megoldásokra van 
szükség. 
1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR alá 
tartozó alapok segítik a különböző uniós 
alapok lehetőségeit olyan integrált 
csomagokban egyesíteni, amelyek 
kifejezetten igazodnak a sajátos helyi és 
regionális igényekhez.
1.6.3. Amikor a tagállamok és régiók a 
legmegfelelőbb beavatkozások 
azonosítását szem előtt tartva kidolgozzák 
stratégiáikat és programjaikat, különösen 
figyelniük kell az olyan legfontosabb 
területi, strukturális és intézményi 
jellemzőkre, mint az adott régió 
összekapcsolhatósága, a foglalkoztatási 
sémák és a munkaerő mobilitása, a vidéki 
és városi területek közötti összeköttetések, 
a különböző ágazatok közötti kölcsönös 
helyi függőségek, a kulturális örökség, az 
időskor és a demográfiai változások stb.
1.6.4. A tagállamoknak és régióknak meg 
kell vizsgálniuk, hogy melyek az előttük 
álló legfőbb társadalmi kihívások. E 
kihívásokra adott válaszuk keretében azt 
is meg kell fontolniuk, hogy polgáraik 
jólétét illetően melyek azok a szempontok, 
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amelyeket szakpolitikai eszközök 
segítségével kívánnak befolyásolni és 
megerősíteni, valamint hogy egy tagállam 
vagy régió sajátos kontextusában miként 
kell az adott szakpolitikát kialakítani és 
megvalósítani. 
1.6.5. A sajátos regionális igényekhez 
igazodó megfelelő politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést, 
figyelembe véve az adott kontextushoz 
kapcsolódó szempontokat, ugyanakkor az 
alábbi központi elemekből kiindulva 
összpontosítva a figyelmet:
a) a régió Európa 2020 fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése; 
b) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésére való alkalmasság 
felmérése;
c) a szakpolitika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
hatály és kontextus mérlegelése, a 
szubszidiaritás elve alapján;
d) a hatékony szakpolitikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, a többszintű 
irányításhoz kapcsolódó megoldások 
megtervezése;
e) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása a szakpolitikai 
nyomon követés és értékelés céljából.

2. A CPR alá tartozó alapok szinergiái és 
azok összehangolása más uniós 
szakpolitikai eszközökkel

2.1. Bevezetés
2.1.1. Annak érdekében, hogy a 
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon,
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós szakpolitika és kapcsolódó eszköz 
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között, amelyek az Európai Unión belül a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió, 
valamint egy kiegyensúlyozottabb területi 
fejlesztés megvalósításában szerepet 
játszanak. Ennek kell tükröződnie az Unió 
költségvetése, illetve a tagállamok nemzeti 
és szubnacionális költségvetései közötti 
fokozott koordinációban is a közös 
szakpolitikai prioritások finanszírozása 
terén, valamint az Unió, illetve a nemzeti 
és regionális szervek jobb vertikális 
együttműködésében.
2.1.2. A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek univerzális megoldásokat.
Ebben az összefüggésben és annak a 
szándéknak megfelelően, hogy 
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat, 
valamint azonosítsuk és ösztönözzük a
helyi és regionális beruházások 
támogatására leginkább alkalmas európai 
szintű eszközöket, közelebbről meg kell 
vizsgálni az uniós szakpolitikák hatását a 
régióban.
2.1.3. A tagállamoknak és régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a CPR alá 
tartozó alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós szakpolitikák 
célkitűzései közötti összhangot. Ennek 
érdekében a következőkre kell 
törekedniük:
a) a különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és kiaknázása 
nemzeti és regionális szinten, mind a 
tervezés szakaszában, mind pedig a 
megvalósítás során; 
b) a meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, 
továbbá a párhuzamos erőfeszítések 
elkerülése, és a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területek 
azonosítása;



AM\906345HU.doc 91/103 PE491.157v02-00

HU

c) az abban rejlő lehetőség teljes körű 
kiaknázása, hogy a különböző forrásokból 
származó támogatások ötvözésével egyéni 
műveletek finanszírozása valósítható meg, 
valamint az egyéb nemzeti eszközök 
végrehajtásáért felelős szereplőkkel 
folytatott szoros együttműködés annak 
érdekében, hogy a kedvezményezettek 
számára egységes és racionalizált 
támogatási lehetőségeket biztosítsanak.

2.2. Horizont 2020
2.2.1. Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
különíteni egymástól.
2.2.2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramban közvetlenül érintett 
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, olyan érdekelt felek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ami a 
hozzáférhetőséget, valamint az 
akadálymentes környezetet és 
szolgáltatásokat illeti, a fogyatékossággal 
élőket képviselő érdekelt feleket az 
„egyetemes tervezés” elképzelésének 
előmozdítása érdekében be kell vonni az 
idősebbek igényeit tükröző innovációs 
stratégiák végrehajtásába. Ezen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük mind a Horizont 2020-ra 
irányuló előzetes, mind pedig az abból 
következő későbbi intézkedéseket.
2.2.3. Az előzetes intézkedések, amelyek a 
regionális K+I szereplőket hivatottak 
felkészíteni a Horizont 2020 projektjeiben 
(„stairways to excellence” – a kiválóság 
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előszobája) való részvételre, 
kapacitásépítés útján valósulnak meg. 
Meg kell erősíteni a Horizont 2020 
nemzeti kapcsolattartó pontjai és a CPR 
alá tartozó alapok irányító hatóságai 
közötti kommunikációt és együttműködést, 
különös tekintettel a Horizont 2020 
minden olyan szűkített listára került 
projektjére, amelyet forráshiány miatt 
nem tudtak finanszírozni.
2.2.4. A Horizont 2020-ből eredő későbbi 
intézkedéseknek eszközöket kell 
biztosítaniuk a K+I eredmények 
kiaknázására és piaci terjesztésére, és 
ezen intézkedések közé sorolhatjuk az 
alábbiakat: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási képességek és 
klasztertámogatás.
2.2.5. A nemzeti és regionális 
hatóságoknak közös támogatást kell 
biztosítaniuk az ilyen jellegű innovációs 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, amelyek magukban 
foglalhatják a következőket: támogatás az 
európai érdekű K+I infrastruktúrák közös 
finanszírozási lehetőségeinek 
azonosítására, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
támogatás szakértői értékelések révén, a 
bevált gyakorlatok cseréje és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6. A tagállamoknak és a régióknak 
mérlegelniük kell az alábbi kiegészítő 
lépéseket, amelyek célja a bennük rejlő 
kiválósági és innovációs potenciál 
kibontakoztatása olyan formában, ami 
kiegészíti a Horizont 2020 stratégiát, és 
azzal szinergiákat teremt:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban az 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
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b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” kezdeményezés 
létrehozása, hogy odavonzzák a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket;
 és
d) a kutatók és innovátorok nemzetközi 
hálózataihoz való hozzáférés támogatása.

2.3. LIFE
2.3.1. Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiákat lehetőség szerint ki kell 
használni.
2.3.2. Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1. pontban említett szinergiák a CPR 
alá tartozó alapok szabályozási keretében 
eleve adottak.
2.3.3. Szinergiákra kell törekedni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén. A LIFE-
programmal való koordinációt a 
kiegészítő támogatási projektek, valamint 
a LIFE-program keretében érvényesített 
megoldások, módszerek és megközelítések 
alkalmazásának előmozdításával kell 
biztosítani.
2.3.4. Annak érdekében, hogy figyelembe
vegyék a biológiai sokféleség csökkenését 
és az éghajlatváltozásnak a területi 
tervezésre (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint a regionális és 
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helyi döntéshozatalra gyakorolt hatásait, 
elő kell mozdítani a környezeti 
hatásvizsgálatokat (KHV-k), a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatokat 
(FHV-k), a stratégiai környezeti 
vizsgálatokat (SKV-k) és más vonatkozó 
eszközöket, amelyek különösen az 
akadálymentes környezet és szolgáltatások 
minőségével és kiterjesztésével 
foglakoznak.
2.3.5. A zöldebb gazdaság kialakítása 
érdekében a tagállamoknak és a 
régióknak elő kell mozdítaniuk a zöld 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt és az 
innovatív technológiák bevezetését.
2.3.6. E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, amelynek 
növelnie kell a potenciált, valamint 
fejlesztenie kell a helyi és regionális 
hatóságok és partnerek készségeit.
2.3.7. Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál, valamint az információ, a 
tapasztalatok és a bevált gyakorlatok jobb 
felhasználása jelentősen hozzájárulna a 
környezethez és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzések eléréséhez.
2.3.8. Ezenkívül a CPR alá tartozó 
alapokból származó finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
származó támogatással, amely program az 
európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerben a kibocsátási egységek 
árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel1.

                                               
1 HL L 290., 2010.11.6., 39–48. o., a Bizottság 2010. november 3-i 2010/670/EU határozata a szén-dioxid 
környezetvédelmi szempontból biztonságos leválasztására és geológiai tárolására irányuló kereskedelmi 
demonstrációs projekteknek, valamint a megújuló energiaforrások hasznosítására alkalmazott innovatív 
technológiák demonstrációs projektjeinek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen 
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2.4. ERASMUS mindenkinek
2.4.1. Az emberekbe történő beruházás 
hatásának maximalizálása érdekében 
növelni kell a CPR alá tartozó alapok és 
az „Erasmus mindenkinek” program 
közötti szinergiákat. A növekedéshez és a 
jóléthez való hozzájárulása által ez a 
beruházás rendkívül kedvező hatást fog 
gyakorolni mind az egyénekre, mind pedig 
összességében a társadalomra. Az 
„Erasmus mindenkinek” program csak a 
transznacionális projekteket támogatja, 
míg a kohéziós politika sokkal 
határozottabb regionális dimenzióval 
rendelkezik. A tagállamokat és a régiókat 
arra ösztönzik, hogy teszteljék az 
„Erasmus mindenkinek” program 
keretében megvalósuló transznacionális 
együttműködésből származó eszközöket és 
módszereket, majd azokat a CPR alá 
tartozó alapok segítségével valósítsák meg 
saját területükön.
2.4.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
révén hatékony koordinációt kell 
biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között.  
Az „Erasmus mindenkinek” program 
saját támogatását a diákok, fiatalok és a 
személyi állomány transznacionális és 
akadálymentes tanulási mobilitására, az 
európai szervezetek és intézmények közötti 
stratégiai partnerségekre, valamint a 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
elősegítő intézkedésekre összpontosítja. A 
kohéziós politika elsődleges és kiemelt 
beruházási céljai: az oktatás, a munkaerő-
piaci képzés és a fogyatékossággal élők és 
a felnőtt tanulók mobilitása.
2.4.3. A továbbiakban még jobb 
eredmények érhetők el azáltal, hogy 
előmozdítják a mobilitási célú 

                                                                                                                                                  
belüli, a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 275., 2003.10.25., 32–46. o.) létrehozott 
kereskedelmi rendszere keretében történő finanszírozására vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról
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finanszírozás, valamint azon 
tevékenységek finanszírozása közötti 
kiegészítő jelleget, amelyek az „Erasmus 
mindenkinek” program keretében 
egyesítik az uniós szinten azonosított 
bevált gyakorlatokat és innovatív 
projekteket. A projekt keretében 
létrehozott nemzeti ügynökségek 
hozzájárulhatnak e koordináció 
eléréséhez.

2.5. CEF + TEN-ek, energetikai és 
távközlési hálózatok
2.5.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA-t és a 
Kohéziós Alapot, a transzeurópai 
hálózatokat és az európai 
összekapcsolódási eszközt (CEF) teljes 
együttműködésben kell megtervezni, 
ezáltal biztosítva a különböző típusú 
infrastruktúrák (a közlekedés, az 
energetika és a távközlés területén) közötti 
optimális kapcsolatokat a helyi, regionális 
és nemzeti szinteken, valamint Unió-
szerte. Biztosítani kell az alapok 
maximális kihasználását az európai és az 
egységes piaci dimenzióval rendelkező 
projektek számára, különös tekintettel a 
kiemelt közlekedési, energetikai és 
digitális hálózatokra.
2.5.2. Ahogy a nemzeti infrastruktúra is 
egységes tervezést igényel – a határokon 
átnyúló uniós összeköttetések 
kialakításának figyelembevételével, 
valamint régiókon átívelő összeköttetések 
kialakításával egy tagállamon belül –, a 
terveknek is tényleges és előrevetített 
közlekedési igényeken kell alapulniuk, 
valamint azonosítaniuk kell a hiányzó 
összeköttetéseket és a szűk 
keresztmetszeteket. Az átfogó hálózattal és 
a közlekedési infrastruktúra transzeurópai 
közlekedési hálózatának (TEN-T) 
törzshálózatával kialakított regionális 
összeköttetésekbe történő beruházásnak 
biztosítania kell, hogy a városi és vidéki 
területek részesülnek a nagyobb hálózatok 
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által teremtett lehetőségek előnyeiből.
2.5.3. Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül is jelentkezik, össze kell hangolni a 
TEN-T tervezéssel annak érdekében, hogy 
az ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
teljes mértékben igazodjon a TEN-T 
iránymutatásokhoz, amelyek 
meghatározzák az Unió közlekedési 
prioritásait, beleértve az alábbiakat is:
hozzáférhetőség az idősek, a csökkent 
mozgásképességűek és a fogyatékossággal 
élő utasok számára, az éghajlatváltozás 
jelentette kihívás kezelése, egy integrált 
TEN-T hálózat jövőbeni kialakítása és a 
multimodális folyosók koncepciója.
2.5.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve1 egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszert 
helyez kilátásba, hangsúlyozva, hogy a 
közlekedési ágazatban jelentősen 
csökkenteni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A CPR alá tartozó alapok 
esetében ez azt jelenti, hogy a közlekedés 
fenntartható formáira kell összpontosítani 
és azon területekbe kell beruházni, 
amelyek a legmagasabb európai 
hozzáadott értékkel rendelkeznek, ilyenek 
például a transzeurópai hálózatok.
Azonosításuk után a beruházásokat a 
hozzáférhetőséghez és az akadálymentes 
mobilitáshoz, a fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az egységes európai 
közlekedési térséghez való hozzájárulásuk 
alapján kell fontossági sorrendbe állítani.

2.5.5. A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat – jelentős fejlesztés révén –
új infrastruktúrák építésére és a meglévő 
infrastruktúrák kapacitásának növelésére 
kell fordítaniuk.

                                               
1  Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé (COM(2011)144)
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2.5.6. A tengeri közlekedést illetően a 
kikötőket a szárazföldi infrastruktúrába 
történő teljes körű integrációjuk révén 
hatékony belépési és kilépési pontokká 
kell fejleszteni. Elsőbbségi besorolást kell 
adni a kikötői hozzáféréssel és a 
hátországi összeköttetésekkel foglalkozó 
projektek számára. A belvízi utak 
fejlesztésével meg kell erősíteni az európai
teherszállítási hálózatokhoz való 
hozzájárulásukat.
2.5.7. Különösen fontos a kiegészítő 
jellegre való törekvés a közös irányítás 
alatt álló ERFA és a Kohéziós Alap 
infrastrukturális beruházásai között, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) esetében, amely közvetlen 
irányítás alatt álló eszköz, ahol a 
projektek kiválasztása versenyalapon 
történik. A CEF finanszírozásával 
valósulnak meg a törzshálózat projektjei 
(az átfogó hálózat stratégiailag 
legfontosabb részei), amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, és amelyek a TEN-T 
szempontjából a legösszetettebbnek 
tűnnek a végrehajtás terén: a határokon 
átnyúló hiányzó összeköttetések, a 
legfontosabb szűk keresztmetszetek és a 
multimodális megoldások. A Kohéziós 
Alap magas európai hozzáadott értékű 
projektekre összpontosít, amelyek célja a 
szűk keresztmetszetek felszámolása a 
közlekedési hálózatokban, a TEN-T 
infrastruktúra támogatása révén a 
törzshálózat és az átfogó hálózat 
vonatkozásában egyaránt. 
2.5.8. A Kohéziós Alapból és a strukturális 
alapokból valósulnak meg a helyi és 
regionális infrastruktúrák, valamint azok 
összeköttetései a kiemelt uniós 
hálózatokkal, az energetika és a távközlés 
területén is.
2.5.9. A CEF kiegészíti a Kohéziós Alapot 
és a strukturális alapokat annyiban, hogy 
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
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teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket teremtsen 
egy működő, integrált egységes piac, 
valamint a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió számára.

2.6. IPA, ENPI, EFA
2.6.1. Annak érdekében, hogy javítsák 
számos uniós szakpolitikai célkitűzés 
hatékony elérését, törekedni kell a külső 
eszközök és a kohéziós politika közötti 
szinergiák növelésére. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
előcsatlakozási eszköz és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz közötti 
szinergiákra és kiegészítő jellegre kell 
építeni.
2.6.2. Az elmélyültebb területi integráció 
biztosítása érdekében ki kell használni a 
kohéziós politika és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz keretében 
megvalósuló területi együttműködési 
tevékenységek közötti szinergiákat. Az 
említett eszközök közötti kiegészítő jelleg 
kialakításának lehetősége a határokon 
átnyúló együttműködési tevékenységek 
esetében a legerősebb. A tagállamoknak 
és régióknak ezért biztosítaniuk kell, hogy 
a meglévő tevékenységek 
összekapcsolódjanak az újonnan 
létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
különös tekintettel a nem kormányzati 
szervezetek – kiváltképpen az 
ernyőszervezetek – kapacitásépítésére, az 
alapokhoz való hozzáférés, a koordináció 
és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében.

3. Koordinációs mechanizmusok a CPR 
alá tartozó alapok körében

3.1. A tagállamoknak és a régióknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy a CPR alá 
tartozó alapokból finanszírozott 
beavatkozások szinergiákat teremtsenek, 
valamint hogy a racionalizálás a helyszíni 
adminisztratív költségek és terhek 
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csökkenéséhez vezessen.
3.2. A CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a partnerségi szerződés és 
a programok előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen a következőket 
kell tenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a CPR alá tartozó alapok 
egymást kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott tematikus 
célkitűzések teljesítése érdekében;
b) annak előmozdítása, hogy a CPR alá 
tartozó alapok egyikéért felelős irányító 
hatóságok – a szinergiák biztosítása és az 
átfedések elkerülése érdekében –
bevonjanak más irányító hatóságokat és 
érintett minisztériumokat is a támogatási 
rendszerek kialakításába;
c) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtási programjai számára, 
valamint a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős hatóságok közötti 
koordinációt elősegítő egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozása;
d) a kérelmezőket és a 
kedvezményezetteket célzó közös e-
kormányzási megoldások alkalmazása, és 
„egyablakos” tanácsadás a CPR alá 
tartozó egyes alapokból elérhető 
támogatási lehetőségeket illetően.
3.3. A CPR alá tartozó alapok 
végrehajtásának és az Európa 2020 
céljainak teljesítése felé tett előrelépések 
nyomon követése érdekében egy európai 
monitoringrendszert kell kialakítani, az 5. 
cikkben említett partnerek bevonásának 
biztosítása mellett.

4. A területi koordináció (határokon 
átnyúló, transznacionális és 



AM\906345HU.doc 101/103 PE491.157v02-00

HU

interregionális) prioritásai

4.1. A közigazgatási határokon túlmutató 
és a természetes határok átlépésére 
törekvő együttműködés a regionális 
fejlesztés, a munkahelyteremtés és a 
kohézió komoly lehetőségét hordozza.
Gyakran egy közös területen felmerülő 
közös igényen alapuló együttműködés a 
leghatékonyabb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy számos 
kihívás túlmutat a közigazgatási 
határokon. A hatékony válaszhoz közös, 
együttműködésben megvalósuló fellépés, 
valamint az ismeretek megosztása 
szükséges a megfelelő területi szinten.
4.3. Továbbá a határ menti térségekben 
rejlő potenciál a helyi szintre 
összpontosító támogatási intézkedések 
révén kiaknázható.
4.4. A két meglévő makroregionális 
stratégia előkészítette a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
vonják be. A stratégiák nyomán egyre 
inkább felismerik, hogy együttműködésre 
van szükség azon problémák kezelésében, 
amelyeket egy tagállam önmagában nem 
képes megoldani, ilyen például a Balti-
tenger vagy a Duna megtisztítása. A 
makroregionális stratégiák és a területi 
együttműködés egyéb formái az ERFA-ból 
és az ESZA-ból egyaránt támogatásban 
részesülhetnek, a makroregionális 
stratégiák egyedi támogatási feltételeit 
pedig a programokban kell felvázolni.
4.5. Az akadályok elhárításának a CPR 
alá tartozó alapok programozásának 
részét kell képeznie, a meglévő 
makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek pedig már a tervezési 
szakasztól kezdve tükröződniük kell a 
szükségletek elemzésében és a célok 
megállapításában a vonatkozó operatív 
programok esetében. E stratégiák csak 
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akkor tölthetik be feladatukat, ha az 
érintett régiókban és tagállamokban a 
makroregionális stratégiák célkitűzései a 
kohéziós politikai programok stratégiai 
tervezésének részét képezik.
4.6. A tagállamoknak és régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
hatékonyan hozzájárulnak az Európa 
2020 célkitűzéseihez. A tagállamok és 
régiók ezáltal elősegíthetik az 
együttműködést, valamint új 
megoldásokat tesztelhetnek, vezethetnek 
be, illetve azokkal kísérletezhetnek, 
gondoskodva arról, hogy a kialakított 
együttműködés a tágabb szakpolitikai 
célok támogatását szolgálja. Amennyiben 
szükséges, a területi együttműködést fel 
kell használni arra, hogy a határon túli 
politikai döntéshozók egymást 
megismerjék, és együtt törekedjenek a 
közös problémák kezelésére.
4.7. A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszközöknek kell 
tekinteniük az együttműködés 
akadályainak leküzdésére, ezzel egyúttal 
támogatnák azon nemzeti és regionális 
szakpolitikai célokat, amelyek hatásai a 
program saját területén túlmutatnak.

Or. en

Indokolás

A partnerségre és nyomon követésre vonatkozó elvek hatékony végrehajtása nem valósítható 
meg a partnerek, különösen a korlátozott emberi erőforrásokkal és pénzügyi forrásokkal 
rendelkező partnerek helyzetének megerősítése nélkül. A tervezett cselekvések és beruházások 
értékelése érdekében külön hatásvizsgálatokra van szükség a hozzáférhetőségre vonatkozóan.
Ebben az összefüggésben a hozzáférhetőséget kétségtelenül fel kell venni azon kritériumok 
közé, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy a beruházás fenntarthatónak minősüljön, 
különösen az idősödő társadalom számára. Az egyetemes tervezés elképzelését szintén 
alkalmazni kell a hozzáférhetőség vonatkozásában, valamint egy értékelési megközelítést mint 
befektetést a jövőbe.
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