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RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politika az európai fejlődés elengedhetetlen eleme, és kulcsfontosságú szerepet 
játszik az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósításában. Ez a javaslat egy nagyobb, 
a Bizottság által előterjesztett jogalkotási csomag részét képezi, amely jelentős változásokat 
vezet be a kohéziós politika felépítése és megvalósítása terén annak érdekében, hogy a lehető 
legnagyobb mértékben hozzá tudjon járulni az uniós prioritások megvalósításához. Az új 
keret célja az összes strukturális eszközre alkalmazandó közös alapszabályok meghatározása. 
A keret az Európa 2020 stratégiával összhangban álló tematikus célkitűzéseket határoz meg, 
rendelkezik a feltételrendszerről és a teljesítményértékelésről, továbbá a nyomon követésre, a 
jelentéstételre és az értékelésre, valamint az irányításra és az ellenőrzésre vonatkozó 
előírásokat állapít meg.

E tekintetben a javaslat meghatározza a Kohéziós Alap, azaz azon strukturális eszköz 
működését szabályozó konkrét előírásokat, amely a közlekedési hálózattal és a környezettel 
kapcsolatos beruházások terén nyújt segítséget azon tagállamoknak, amelyekben az egy főre 
jutó GNI nem éri el az EU-27 átlagának 90%-át.

A rendelet meghatározza az alap fellépéseinek körét: a bizottsági javaslat értelmében a 
környezetvédelem területén a Kohéziós Alap támogatja az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság irányába történő elmozdulást minden ágazatban, és előmozdítja az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásba és a kockázatmegelőzésbe, a vízügyi és a 
hulladékágazatba, továbbá a városi környezetbe irányuló beruházásokat. Az energiába való 
beruházás is támogatható, amennyiben az egyértelműen kedvező környezeti hatásokkal 
rendelkezik, például az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának 
előmozdítása révén. A közlekedés területén a Kohéziós Alap támogatást fog nyújtani a 
transzeurópai hálózatok részére, továbbá az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési 
rendszerek és a városi közlekedés részére is.

Az előadó üdvözli a Bizottság által javasolt új keretet és a Kohéziós Alap működését 
szabályozó konkrét előírásokat. Mindazonáltal úgy véli, hogy az Európai Unió fenntartható 
fejődése szempontjából alapvető eszköznek tekintett kohéziós politika esetében holisztikus 
megközelítést kell alkalmazni, amely egyszerre veszi figyelembe a környezetvédelmet, egy 
integrált energiapolitika elfogadását, a munkahelyteremtést, továbbá a fenntartható 
közlekedés, valamint a polgárok számára magas szintű életszínvonalat kínáló „intelligens 
városok” fejlesztését. Hangsúlyosabbá kell tenni a strukturális alapokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó feltételrendszert, az alapokat pedig teljes mértékben átláthatóan kell kezelni, 
ekképpen biztosítva, hogy a tagállamok és a régiók az Európai Unió felügyelete alatt 
minőségi költekezést folytassanak.

Az előadó ezt szem előtt tartva néhány módosítást szeretne javasolni a Kohéziós Alapra 
vonatkozó konkrét javaslat tökéletesítése érdekében.

Először is, a fenntartható városi fejlődés tekintetében elengedhetetlen az integrált 
megközelítés: az „intelligens városok” létrehozása azt jelenti, hogy egyszerre kezeljük az 
energiahatékonysággal és -termeléssel, az energia elérhetőségével, a zöld nyílt területekkel, a 
társadalmi befogadással, valamint az emberi lakóhelyek fenntarthatósági követelményekhez 
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való hozzáigazításával kapcsolatos kérdéseket. Ezért több olyan módosítás is benyújtásra 
került, amely azt célozza, hogy a Kohéziós Alap még inkább az integrált városfejlesztés 
vetületére összpontosítson.

Emellett az alap kezelésében részt vevő közigazgatások és magánszereplők hatékony és 
átlátható működésének támogatása révén megvalósuló kapacitásépítés és technikai 
segítségnyújtás is kulcsszerepet játszik abban, hogy a Kohéziós Alap működése pozitív és 
tartós eredményekkel járjon. Az Uniónak a kohéziós politikáján keresztül elő kell mozdítania 
a jó kormányzást és az intelligens szakosodást.

A Kohéziós Alap emellett kedvező lehetőséget teremt egy ökoszisztéma-alapú megközelítés 
előmozdítására a biológiai sokféleség és a tájképek védelme és helyreállítása terén, és 
hozzájárulhat a városok és a vidék közötti határterületek fejlesztéséhez, valamint egy olyan 
integrált területi kohézióhoz, amely magában foglalja a városi lakóhelyeket, valamint a 
kulturális és történelmi örökség megóvását és támogatását is.

Végezetül, az alap céljainak megvalósítását mérő közös mutatókat ki kell egészíteni a 
fenntartható fejlődésre vonatkozó új és egyértelműbb mutatókkal. Ezeknek a mutatóknak 
figyelembe kell venniük a Kohéziós Alap, illetve az állami támogatáshoz illeszkedő 
magánbefektetések révén létrehozott munkahelyeket; új mutatókat kell alkotni a jövőnket 
szolgáló „intelligens városok” fejlesztésére törekvő városfejlesztési stratégiák bevezetésének 
és megvalósításának egyértelmű mérésére is. 

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) technikai segítségnyújtást. (c) technikai segítségnyújtást és 
kapacitásépítést.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) a lakhatást. törölve

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
kis- és középvállalkozásokban,

(ii) az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a
vállalkozásokban, különös tekintettel a
kis- és középvállalkozásokra (kkv-k);

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iiia) a városi és vidéki területeken 
található emberi lakóhelyek 
energiahatékonysági követelményekhez és 
megújuló energiaforrások használatához 
való igazításának támogatása;

Or. en
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(v) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák támogatása a városi területeken,

(v) alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák és fenntartható, intelligens és 
integrált energiapolitikai cselekvési tervek
támogatása a városi területeken;

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó beruházások 
támogatása,

(i) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó beruházások 
támogatása, beleértve a folyók és 
partvidékek ökoszisztémájának 
árvízvédelem céljából történő 
helyreállítását; 

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) bizonyos kockázatokkal, 
katasztrófaelhárítással és 
katasztrófavédelmi rendszerekkel 
foglalkozó beruházások támogatása,

(ii) bizonyos kockázatokkal, 
katasztrófaelhárítással és 
katasztrófavédelmi rendszerekkel 
foglalkozó beruházások és az azokkal 
kapcsolatos technikai és intézményi 
kapacitás támogatása;
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) a biológiai sokféleség megóvása, 
illetve helyreállítása, beleértve a zöld 
infrastruktúrákat is,

(iii) a biológiai sokféleség, a talajminőség, 
a kulturális örökség szempontjából fontos 
tájak megóvása, illetve helyreállítása, 
beleértve a zöld infrastruktúrákat is,
valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások 
előmozdítása; 

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iiia) kiegyensúlyozott kölcsönhatás 
kialakulásának támogatása a városi és 
vidéki területek között a környezeti 
fenntarthatóság megerősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iii b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iiib) olyan, intelligens városok 
kialakítását célzó, integrált 
városfejlesztési stratégiák támogatása, 
amelyek holisztikusan közelítik meg az 
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energiahatékonyság, az energia 
elérhetősége, a zöld területek, a 
lakóhelyek adaptációja és a társadalmi 
befogadás kérdését; 

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iv) a városi környezet javítása, beleértve a 
szennyezett talajú területek helyreállítását 
és a levegőszennyezés csökkentését,

(iv) a városi környezet javítása, beleértve a 
szennyezett talajú területek helyreállítását, 
zöld területek kialakítását és kiterjesztését, 
valamint a levegőszennyezés csökkentését,

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e) az intézményi kapacitás növelése és
eredményes közigazgatás kialakítás .a 
Kohéziós Alap feladatainak 
végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
rendszerek és közszolgáltatások 
eredményességének és intézményi 
kapacitásának megerősítése által.

(e) az intézményi kapacitás növelése és a 
közigazgatás eredményességének javítása 
technikai segítségnyújtáson, valamint a
közigazgatási rendszerek és 
közszolgáltatások eredményességének
előmozdításán keresztül, a Kohéziós Alap 
hatékony és átlátható végrehajtása 
érdekében.

Or. en
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
melléklet – táblázat – -1 sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Termelő beruházás

Növekedés és 
foglalkoztatás

vállalkozások Támogatásban részesülő vállalkozások száma

EUR Az állami támogatásnak megfelelő 
magánbefektetés

teljesmunkaidő-
egyenérték

A támogatás révén létrejött munkahelyek száma

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
melléklet – táblázat – 3 oszlop – 2 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hulladék újrafeldolgozására további 
kapacitás

Hulladék újrahasznosítására és
újrafeldolgozására további kapacitás

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
melléklet – táblázat – 15 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vállalkozások Javuló energiahatékonyságot mutató vállalkozások 
száma, beleértve a kkv-ket
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Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
melléklet – táblázat – 18 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Városfejlesztés

személyek Integrált városfejlesztési stratégiákat alkalmazó 
területeken élő lakosság

m2 Új zöld területek városi környezetben

személyek A jobb állapotba hozott kulturális örökséggel és 
megőrzött történelmi épületekkel rendelkező 

területeken élő személyek száma 
EUR A gazdasági tevékenységek városi területeken való 

fellendítését célzó beruházások

Or. en


