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RÖVID INDOKOLÁS

A stratégiai pénzügyi beruházások miatt a strukturális alapok jelentik az egyik alapvető 
európai eszközt az energia, az innováció, a kutatás, a távközlés és a kkv-k területén 
megállapított uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításához. Bizottságunk ezért 
alapvetően érintett és részt vesz az Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós 
politikai célkitűzéseinek és beruházási prioritásainak meghatározásában. Ezenkívül 
garantálnunk kell a strukturális alapokon keresztül történő beruházásoknak más közösségi 
programokkal, különösen a Horizont 2020 programmal, a CEF-fel és a COSME-val való 
megfelelő összehangolását és a különböző alapok közötti szinergiák lehető legjobb 
kiaknázását.

E célkitűzések és beruházási prioritások részletesebb meghatározása, valamint az alap 
koordinációjának és megfelelő végrehajtásának javítása érdekében az előadó számos 
módosítást javasol nemcsak a közös rendelkezésekben, hanem az ERFA-ról és a kohéziós 
alapról szóló rendeletben is.

Az előadó álláspontja szerint a közös stratégiai keretet, amely tartalmazza a valamennyi 
regionális szakpolitikai alapra vonatkozó közös iránymutatások és szabályok néhány alapvető 
elemét, a Parlamentnek és a Tanácsnak meg kellene vizsgálnia és jóvá kellene hagynia a 
közösségi intézményekkel folytatott legmagasabb fokú együttműködés mellett.

Ennek figyelembevételével az előadó az illetékes bizottságra kívánja hagyni a kérdés 
eldöntését, ugyanakkor véleményében az alábbi módosításokat javasolja:
- módosítások, amelyek egyértelműen behatárolják a közös stratégiai keret hatályát, 

mivel az csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat,

- az ERFA és a Kohéziós Alap esetében javasolt módosítások, amelyek célja a 
beruházási prioritások megfelelőbb meghatározása, mintegy a Bizottság szolgálatainak 
munkadokumentumában (SWD(2012) 61 végleges) előirányzott főbb intézkedések 
helyettesítéseként.

Ezáltal az előadó garantálni kívánja, hogy a strukturális alapok stratégiai célkitűzéseit és főbb 
beruházási prioritásait társjogalkotás keretében vitassák meg és fogadják el.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A strukturális alapok és más 
közösségi programok közötti szinergiák 
fokozása érdekében a Bizottságnak online 
nyilvántartást kell vezetnie azon közösségi 
programokra irányuló 
projektjavaslatokról, amelyek pozitív 
értékelést kaptak, ám amelyek közösségi 
finanszírozásból egyáltalán nem vagy nem 
megfelelő mértékben részesültek, és e 
nyilvántartást rendszeresen frissítenie 
kell.  A tagállamoknak meg kellene 
vizsgálniuk, hogy a nyilvántartásban 
szereplő, számukra releváns 
projektjavaslatok szerepelhetnek-e
operatív programjaikban.

Or. en

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés az olyan kiváló projekteknek vagy demonstrációs kísérleti 
terveknek odaítélt (a Horizont 2020, a CEF vagy a COSME programokban bevezetett) 
„kiválósági pecsét” bevezetésére irányuló javaslatot tükrözi, amelyek egyáltalán nem vagy 
nem megfelelő mértékben részesültek uniós forrásokból, és amelyeket a tagállamok a 
strukturális alapok keretében finanszírozhatnak. Az első lépés azonban ezen információk 
rendelkezésre bocsátása lenne.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

(3) elsősorban a kis- és 
középvállalkozások, a mezőgazdasági (az 
EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;
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Or. en

Indokolás

A gazdasági versenyképesség megerősítése érdekében a regionális politika keretében tett 
erőfeszítések a kis- és középvállalkozásokra összpontosulnak. A nagyvállalatok azonban 
szintén fontos szerepet játszhatnak a strukturális politikában, például az ipari 
csoportosulások fejlesztésében részt vevő partnerként. Az Iparpolitika a globalizáció korában 
című kiemelt kezdeményezéssel összhangban továbbra is fenn kellene tartani a nagyvállalatok 
támogatásának lehetőségét, jóllehet a hangsúlyt a kkv-kra kellene helyezni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(6) a környezet és a kulturális örökség 
védelme, valamint az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

Or. en

Indokolás

Alapvetően fontos feltüntetni a kulturális örökség védelmét a közös stratégiai kerethez tartozó 
alapok tematikus célkitűzései között. Ezenkívül a javaslat összhangban van az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat 5. cikke (6) bekezdésének c) 
pontjával.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) az intézményi kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás.

(11) az intézményi kapacitás javítása,
hatékony közigazgatás, valamint stratégiai 
útmutatás az Európa 2020 stratégia 
keretében megvalósuló területfejlesztés 
számára az irányítás valamennyi szintjén 
az Európai Unió területfejlesztési 
menetrendje révén.
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Or. en

Indokolás

A technikai segítségnyújtásnak az alulról építkező stratégiai beavatkozást is elő kellene 
segítenie. A tagállamok által 2011-ben jóváhagyott 2020-as területfejlesztési menetrend igen 
hasznos ajánlásokat tartalmaz az uniós területfejlesztés számára.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg a az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitűzései és céljai alapján a 
KSK-alapok főbb intézkedéseit. 

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg az egyes KSK-
rendeletekben foglalt intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései, 
beruházási prioritásai és céljai alapján a 
KSK-alapok főbb intézkedéseit.

A stratégiát az uniós regionális politika 
végrehajtásáért felelős tagállami 
szervekkel folytatott párbeszéd keretében 
kell kidolgozni a közös és a megosztott 
megközelítés biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat. Célszerű állandó párbeszédet fenntartani a 
végrehajtásért felelős érintett testületekkel.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) minden egyes tematikus célkitűzés (a) minden egyes tematikus célkitűzés 
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esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket; 

esetében és az egyes KSK-alapok 
beruházási prioritásaival összhangban az 
egyes KSK-alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket; 

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iv) az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

(iv) az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti és regionális szinten mindegyik 
KSK-alapra vonatkozóan, tematikus 
célkitűzésekre lebontva, valamint az 
éghajlat-változási célkitűzésekre 
meghatározott támogatás indikatív teljes 
összegét;

Or. en

Indokolás

Fontos megérteni a tematikus célkitűzések számára regionális szinten nyújtott támogatások 
elosztását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást;

(i) azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, struktúrákat és 
testületeket, amelyek biztosítják a KSK-
alapok közötti, illetve más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást; a más uniós finanszírozási 
eszközökkel történő koordináció 
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tekintetében jeleznie kellene a különböző 
eszközökre vonatkozó prioritások stratégia 
meghatározását garantáló struktúrákat. 
Ezeknek a struktúráknak törekedniük 
kellene továbbá az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülésére, a további 
pénzügyi támogatásra szoruló területek 
azonosítására, valamint a 
kedvezményezetteknek nyújtandó egységes 
és ésszerűsített finanszírozási lehetőségek 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A kiegészítést a Bizottság szolgálatainak munkadokumentumában (SWD (2012) 61 végleges) 
foglalt indokolás ihlette az egyéb uniós finanszírozási eszközökkel való koordináció módjáról. 
Ezekkel az elemekkel, amelyek alapvető fontosságúak a strukturális alapok sikeres 
végrehajtásához, az alap-jogiaktusban kell foglalkozni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. 

5. A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt, a 
feltételrendszerhez tartozó ágazatot érintő 
források összes időközi kifizetést vagy 
azok egy részét az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. 

Or. it
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Indokolás

A partnerségi szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell a Bizottság, a tagállamok és az 
irányító hatóság közötti feladatkörök kijelölésének módját a mechanizmus megvalósítása 
tekintetében.  

Mivel a feltételrendszerek büntetési rendszert tartalmaznak, szorosan kapcsolódniuk kell a 
kohéziós politika végrehajtásához és az operatív programok célkitűzéseihez.  Az uniós szinten 
megállapított feltételek nem szükségszerűen veszik figyelembe a különleges helyi vagy 
regionális összefüggésekhez kapcsolódó egyéb változókat, amelyek alapvető fontosságúak a 
fellépések sikeréhez.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) más közösségi programokban, 
például a kutatási és fejlesztési 
keretprogramban, az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközben vagy a 
Versenyképesség és innováció 
programban zajló vonatkozó projektek, 
illetve az e programokra irányuló, pozitív 
értékelést kapott, de a költségvetési 
korlátok miatt közösségi finanszírozásból 
egyáltalán nem vagy nem megfelelő 
mértékben részesülő projektjavaslatok 
elemzésével kapcsolatos intézkedések;

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (1) bekezdésében foglalt 
tematikus célkitűzésen belül olyan 
különálló prioritási tengely is 
kialakítható, amely társfinanszírozási 
aránya elérheti a 80%-ot is, amelyet uniós 
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vagy régióközi szinten hoztak létre, és 
amelyet a Bizottság közvetlenül vagy 
közvetve irányít.

Or. en

Indokolás

A módosítás lehetőséget nyújt a régiók számára, hogy önkéntesen hozzájáruljanak a kutatási 
és fejlesztési együttműködési projektekhez és rész vegyenek azokban, jóllehet központosított és 
összehangolt kiválasztási eljárás, végrehajtás és irányítási megközelítés mellett. Az 
elképzelést az Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság és több európai parlamenti 
képviselő javasolta közelmúltban elkészült jelentésekben.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 1 pont – harmadik sor „Teljesítési kritériumok” – 1 albekezdés 
– 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– SWOT elemezésen alapul annak 
érdekében, hogy a forrásokat korlátozott 
számú kutatási és innovációs prioritásra 
lehessen koncentrálni;

– SWOT elemezésen alapul annak 
érdekében, hogy a forrásokat korlátozott 
számú kutatási és innovációs prioritásra 
lehessen koncentrálni, figyelembe véve 
korábbi tapasztalatok értékeléseit, 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak;

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 1 pont – harmadik sor „Teljesítési kritériumok” – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállam elfogad egy, a 
költségvetésben kutatás és innováció 
céljára rendelkezésre álló forrásokat 
bemutató keretrendszert;

– A tagállam elfogad egy, a 
költségvetésben kutatás és innováció 
céljára rendelkezésre álló forrásokat 
bemutató keretrendszert, valamint az uniós 
prioritásokhoz kapcsolódó beruházási 
programokat és a beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározását;
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Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 1 pont – harmadik sor „Teljesítési kritériumok” – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállam elfogad egy többéves tervet 
az európai uniós prioritásokhoz (Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai 
Fóruma - ESFRI) kapcsolódó 
beruházások költségvetési tervezésére és 
rangsorolására.

törölve

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 1 pont – harmadik sor „Teljesítési kritériumok” – 3 a 
albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– figyelembe veszi a kutatás és innováció 
területén meghatározott uniós 
prioritásokat és programokat (Horizont 
2020).

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 pont – második sor „Előzetes feltételrendszer” – 2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Új generációs hozzáférési hálózatok 
(NGA) infrastruktúrája: Olyan nemzeti 
NGA tervek rendelkezésre állása, amelyek 

2.2. Új generációs hozzáférési hálózatok 
(NGA) infrastruktúrája: Olyan nemzeti 
és/vagy regionális NGA tervek 
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figyelembe veszik az unió nagysebességű 
internet elérési céljainak megvalósítására 
tett regionális intézkedéseket, olyan 
területekre koncentrálva, ahol a piac nem 
tud nyílt infrastruktúrát biztosítani elérhető 
árakon és megfelelő minőségben a 
versenyre és állami támogatásra vonatkozó 
uniós szabályokkal összhangban, és 
biztosítani tudja a lakosság kiszolgáltatott 
csoportjai számára a szolgáltatások 
elérhetőségét.

rendelkezésre állása, amelyek figyelembe 
veszik az unió nagysebességű internet 
elérési céljainak megvalósítására tett 
regionális intézkedéseket és előmozdítják a 
területi kohéziót, olyan területekre 
koncentrálva, ahol a piac nem tud nyílt 
infrastruktúrát biztosítani elérhető árakon 
és megfelelő minőségben a versenyre és 
állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályokkal összhangban, és biztosítani 
tudja a lakosság kiszolgáltatott csoportjai 
számára a szolgáltatások elérhetőségét.

Or. en

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 pont – harmadik sor „Teljesítési kritériumok” – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Rendelkezésre áll egy nemzeti NGA terv, 
amely tartalmaz:

– Nemzeti és/vagy regionális NGA-terv 
van érvényben, amely magában foglalja a 
következőket:

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban, bevonja a 
következő szerveket:

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban, bevonja a 
következő szervek legalább egyikét:

Or. it



PA\897891HU.doc 13/13 PE486.188v01-00

HU

Indokolás
Bizonyos fokú rugalmasságra van szükség a kérdésben azon műveletek/projektek típusának 
leginkább megfelelő testületek bevonása érdekében, amelyek esetében tájékoztatási és 
népszerűsítési intézkedéseket kell hozni.


