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RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politika az Európa 2020 stratégiában szereplő legfontosabb uniós prioritások 
előmozdítására irányuló legfőbb beruházási eszköz. Mivel a környezetvédelem és a fenntartható 
fejlődés ezen prioritások fontos részét képezik, az európai kohéziós politika egyrészt az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaságra való áttérés, valamint az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodásra és annak mérséklésére irányuló intézkedésekbe történő beruházások 
támogatásának, másrészt a környezet és a biodiverztitás védelmének, valamint a fenntartható 
városfejlesztésnek a legmegfelelőbb eszközét képezi. 

Ez a javaslat, amely a Bizottság által a kohéziós politika új keretére irányulóan benyújtott 
jogalkotási javaslatok szerves részét képezi, az európai prioritások megvalósítására irányuló 
politika javítását célzó módosításokat vezet be.  A jogalkotási csomag meghatározza az Európa 
2020 stratégiával összhangban álló tematikus célkitűzések jegyzékét, valamint az összes 
strukturális alapra vonatkozóan egy sor közös rendelkezést állapít meg, amelyek célja az alapok 
kezelésének egyszerűsítése és hatékonyságuk javítása.

Ez a javaslat az Unió különböző régiói közötti egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) tekintetében egyedi rendelkezéseket állapít meg. 
Valamennyi tematikus célkitűzés kapcsán a javaslat meghatározza az Alap felhasználására 
vonatkozó beruházási prioritások jegyzékét, és főképp bevezeti az alábbi tematikus 
koncentrációt: 
- a fejlettebb vagy átmeneti régiókban, amelyek bruttó hazai terméke az európai átlag 75%-a 

vagy annál magasabb, a források legalább 80%-át az energiahatékonyságra és a megújuló 
energiákra, a kutatásra és innovációra, és a kkv-k támogatására kell elkülöníteni, illetve 
legalább 20%-ot az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra kell összpontosítani;

- a fejletlenebb régiókban, amelyek bruttó hazai terméke az európai átlag 75%-ánál 
alacsonyabb, figyelembe véve fejlesztési igényeik szélesebb körét, a vonatkozó százalékos 
arányokat 50, illetve 6%-ra kell csökkenteni.

Az ERFA-források 5%-át továbbá a fenntartható városfejlesztésre kell összpontosítani.

A javaslat a látható eredményekre, valamint a finanszírozás végső célkitűzésével kapcsolatos 
eredményekre irányuló közös mutatók meghatározásával hozzájárul az egyre erőteljesebb 
eredményorientáltság eléréséhez.

A vélemény előadója osztja és támogatja a Bizottság javaslatát, ugyanakkor néhány 
módosítást javasol az Unió környezeti prioritásainak megvalósítása érdekében az ERFA által 
támogatott beruházások hatékonyságának javítása céljával.

Először is, a Bizottság azon választása, hogy bevezeti az ERFA tematikus koncentrációját, 
teljes mértékben elfogadható: mindazonáltal a források 6%-át bocsátani a fejletlenebb régiók 
rendelkezésére annak finanszírozásához, hogy minden ágazatban az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra térjenek át, nem tekinthető elégségesnek, mivel a 
kibocsátáscsökkentéshez éppen ezekben a régiókban van szükség nagyobb beruházásokra. Az 
előadó tehát azt javasolja, hogy ezt az arányt emeljék 10%-ra.
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Ugyanakkor nem helyénvaló a tematikus koncentrációból kizárni a környezetvédelmet és az 
erőforrások hatékonyságának elősegítését. Különösen a biodiverzitás és az ökoszisztéma-
szolgáltatások védelme és helyreállítása jelent elsődleges kihívást a környezet jövője 
szempontjából, amelyeknek az éghajlatváltozás kezelésére vonatkozó intézkedésekkel együtt 
a fenntartható fejlődés valamennyi politikájának alárendelt horizontális alaprétegévé kellene 
alakulniuk; rá kell mutatni, hogy bár a biodiverzitás nélkülözhetetlen az emberi élet minősége 
és a fajok túlélése szempontjából, a kapcsolódó célkitűzéseket 2010-re nem sikerült elérni. Az 
előadó ezért bevezetett néhány módosítást, amelyek a környezetvédelemre és a tematikus 
koncentrációtól elhatárolt erőforrások hatékonyságának elősegítésére vonatkozó tematikus 
célkitűzéseket az ERFA prioritásai közé sorolják, (80% a fejlettebb és átmeneti régiókban, 
50% a fejletlenebb régiókban).

Végül az előadó különleges figyelmet fordított az ERFA közös mutatóira, amelyeket 
egyértelműen és a környezeti prioritásokkal kapcsolatos eredmények objektív mérését 
lehetővé tevő módon kell meghatározni. Először is az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó 
kockázatok megelőzését és kezelését illetően az előadó úgy véli, hogy a hangsúlyt nemcsak a 
polgári védelmi intézkedésekre kell helyezni, hanem nagyobb figyelmet kell fordítani az 
ökoszisztémák megelőzési és ellenállási képességének növelésére. Természetesen az is fontos, 
hogy a természetre és a biodiverzitásra vonatkozó specifikus mutatókat vezessenek be, 
például a tengeri és a part menti élőhelyek megőrzésére, a zöld infrastruktúrák fejlesztésére és 
új városi zöldövezetek kialakítására vonatkozóan.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a teljes ERFA-forrás legalább 80 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 3. és 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésekre kell 
elkülöníteni;

i. a teljes ERFA-forrás legalább 80 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 3., 4. és 6.
pontjában megállapított tematikus 
célkitűzésekre kell elkülöníteni;

Or. it

Indokolás

A környezetvédelmet és az erőforrások hatékonyságát bele kell foglalni azokba a tematikus 
célkitűzésekbe, amelyekre az ERFA támogatásai összpontosulnak, mind a fejlettebb és 
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átmeneti régiókban, mind a fejletlenebb régiókban.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a teljes ERFA-forrás legalább 50 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 3. és 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésekre kell 
elkülöníteni;

i. a teljes ERFA-forrás legalább 50 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 3., 4. és 6.
pontjában megállapított tematikus 
célkitűzésekre kell elkülöníteni;

Or. it

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a teljes ERFA-forrás legalább 6 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni.

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 10 %-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni.

Or. it

Indokolás

Nagyon fontos megerősíteni a strukturális alapok tematikus koncentrációját a fejletlenebb 
régiókban az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttéréssel és az 
éghajlatváltozás enyhítésével kapcsolatok célkitűzésekre vonatkozóan.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a biológiai sokféleség védelme,
talajvédelem és az ökoszisztéma-
szolgáltatások elősegítése, ideértve a 
NATURA 2000-t és a zöld 
infrastruktúrákat is;

(d) a biológiai sokféleség védelme, az 
ökoszisztémák és a talaj helyreállítása, 
valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások 
elősegítése, ideértve a NATURA 2000-t és 
a zöld infrastruktúrákat is;

Or. it

Indokolás

A környezet területén való beruházások prioritásai nem korlátozódhatnak a biodiverzitás 
védelmére, hanem az alapjául szolgáló ökoszisztémák helyreállítására kell aktívan 
irányulniuk.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 21 sor – „Városi közlekedés”

A Bizottság által javasolt szöveg

Városi közlekedés tömegközlekedése
n tett utazások

A támogatott városi tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő utasok utazásai 
számának a növekedése

Módosítás

Tömegközlekedés tömegközlekedése
n tett utazások

A támogatott tömegközlekedési szolgáltatást 
igénybe vevő utasok utazásai számának a 
növekedése

Or. it

Indokolás

A közlekedés területén a közös mutatóknak a tömegközlekedésben az Alapnak köszönhetően 
elért valamennyi javulást figyelembe kell venniük.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 24 sor – „Szilárd hulladék” – 3 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

További hulladék-újrahasznosítási 
kapacitás

További hulladék-újrahasznosítási és -
újrafelhasználási kapacitás

Or. it

Indokolás

A hulladékokról szóló 2008/98 irányelv a hulladékhierarchiát öt lépésben határozza meg, e 
szerint az újrafelhasználás lehetősége prioritást képez az újrahasznosítással szemben: 
helyénvaló tehát, hogy a mutató a hulladékkezelés mindkét lehetőségét figyelembe vegye.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 28 sor – „Kockázatmegelőzés és – kezelés”

A Bizottság által javasolt szöveg

Kockázat-megelőzés és -
kezelés

személyek Árvízvédelmi intézkedéseket élvező lakosság

Módosítás

Kockázat-megelőzés és -
kezelés

személyek Árvízvédelmi intézkedéseket élvező lakosság

hektár A megnövelt árvíz-megelőzési és árvíz-
védekezési képességgel rendelkező terület 
felszíne 

Or. it

Indokolás

A kockázatmegelőzés és -kezelés területén a mutatóknak nem szabad csak az árvízvédelmi 
intézkedéseket élvező lakosságra korlátozódniuk, hanem a megnövelt kockázatmegelőzési 
képességgel rendelkező terület kiterjedésére is, amit egy ökoszisztemikus megközelítés révén 
kell elérni. 
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 29 sor – „Kockázatmegelőzés és – kezelés”

A Bizottság által javasolt szöveg
személyek Erdőtűzvédelmi intézkedéseket és egyéb 

védelmi intézkedéseket élvező lakosság
Módosítás

személyek Erdőtűzvédelmi intézkedéseket és egyéb 
védelmi intézkedéseket élvező lakosság

hektár A megnövelt erdőtűzvédelmi és -ellenállási 
képességgel rendelkező terület felszíne

Or. it

Indokolás

Mint az árvizek esetében is, a kockázatmegelőzés és -kezelés területén a mutatóknak nem 
szabad csak az erdőtűzvédelmi intézkedéseket élvező lakosságra korlátozódnia, hanem a 
megnövelt kockázatmegelőzési képességgel rendelkező területre is.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 32 sor – „Természet és a biológiai sokféleség”

A Bizottság által javasolt szöveg

Természet és a biológiai 
sokféleség

hektár A jobb védettségi helyzetben lévő élőhelyek 
területe

Módosítás

Természet és a biológiai 
sokféleség

hektár A jobb védettségi helyzetben lévő tengeri és 
szárazföldi élőhelyek felszíne

km A parti menti erózió megelőzésére és 
visszaszorítására irányuló, ökoszisztéma-
alapú szemlélettel megvalósított intézkedések 
által érintett partszakasz teljes hossza

hektár Új zöld infrastruktúrák

Or. it

Indokolás

A természetre és biodiverzitásra irányuló közös mutatóknak nemcsak a szárazföldi, hanem a 
tengeri élőhelyeket, és a parti menti erózió megelőzését is figyelembe kell venniük. Ezenkívül 
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a zöld infrastruktúrák fontos szerepet játszhatnak a természet és biodiverzitás védelmében.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 52 a sor (új) – „Városfejlesztés” 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m² Új zöld terek városi környezetben

Or. it

Indokolás

A fenntartható városfejlesztés szükségszerűen a városi zöld területek számának és 
kiterjedésének növelése révén valósul meg, ezért azt egy mutató révén kifejezetten figyelembe 
kell venni.


