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Módosítás 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(A magyar változatot nem érinti.)
(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Indokolás

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás 1879
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – bevezető rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E keret célja, hogy a 10. cikkel 
összhangban eszközként szolgáljon a 
sajátos regionális keretek között a 
különböző politikák célkitűzéseinek 
koordinálásához, integrálásához és 
egyensúlyba hozásához, és különösen a 
beruházási prioritásoknak a 9. cikkben 
meghatározott tematikus célkitűzésekkel 
történő összehangolásához és egyensúlyba 
hozásához, az egyes alapokra vonatkozó 
szabályozásokban megállapított 
prioritások és célkitűzések sérelme nélkül.

Or. en
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Módosítás 1880
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – bevezető rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E keret célja, hogy a 10. cikkel 
összhangban eszközként szolgáljon a 
sajátos nemzeti, regionális és helyi keretek 
között a különböző uniós politikák 
célkitűzéseinek koordinálásához, 
integrálásához és egyensúlyba hozásához, 
és különösen a beruházási prioritásoknak 
a 9. cikkben meghatározott tematikus 
célkitűzésekkel történő összehangolásához 
és egyensúlyba hozásához. E keret 
végrehajtásának tiszteletben kell tartania
az egyszerűsítés elvét, hogy semmilyen 
további igazgatási terhet ne okozzon.

Or. en

Indokolás

A kohéziós politika területi dimenziójára tekintettel minden területi szintnek meg kell jelennie 
a szövegben. Ez a rendelet nem vezethet további igazgatási terhekhez sem.

Módosítás 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – bevezető rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e mellékletben szereplő kereten felül a 
Bizottságnak támogatnia kell a 
tagállamokat és a régiókat a CPR hatálya 
alá tartozó alapokra vonatkozóan ajánlott 
cselekvések nem kimerítő jellegű 
felsorolásának a 142. cikkel összhangban, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
formájában történő elfogadásával. A nem 
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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.
(Bevezetés, A KSK célja)

Or. en

Módosítás 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének elősegítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.

Or. en

Indokolás

Az Unió prioritásainak nem kellene szerepelniük.

Módosítás 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.2a. Az 5. cikkel összhangban a 
tagállamok partnerséget szerveznek az 
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illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságokkal, gazdasági és társadalmi 
partnerekkel és a civil társadalmat 
képviselő testületekkel – köztük a 
környezetvédelmi partnerekkel, civil 
szervezetekkel és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezetekkel –, a társadalmi kohéziót 
előmozdító civil szervezetekkel, valamint a 
kultúra, oktatás és ifjúságpolitika terén 
tevékenykedő szervezetekkel. Külön 
figyelmet fordítanak azokra a 
csoportokra, amelyeket a programok 
esetleg érinthetnek, és nehézségeket 
okozhat, hogy hatással legyenek rájuk.

Or. en

Módosítás 1884
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.3. Az eredményes többszintű 
kormányzás biztosítása érdekében a 
tagállamoknak az alábbi cselekvéseket 
kell elvégezniük:
a) partnerségek megvalósítása az 5. 
cikkben említett európai magatartási 
kódex szerint;
b) koordinációs mechanizmusok 
kialakítása a különböző kormányzási 
szintek között, az alkotmányos hatáskörök 
vonatkozó rendszerével összhangban;
c) rendszeres jelentéstétel a partnerség 
megvalósításáról.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek. Ekkor – saját alkotmányos rendszerükön belül –
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határozhatnak a programozásért vagy integrált megközelítésért felelős esetleges hatóságról.

Módosítás 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.3. Az eredményes többszintű 
kormányzás biztosítása érdekében a 
tagállamoknak és régióknak az alábbi 
cselekvéseket kell elvégezniük:
a) koordinációs mechanizmusok 
kialakítása a különböző kormányzási 
szintek között, az alkotmányos hatáskörök 
vonatkozó rendszerével összhangban;
b) rendszeres jelentéstétel a partnerség 
megvalósításáról.

Or. en

Módosítás 1886
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
a nemzeti szabályokkal és gyakorlatokkal 
összhangban partnerségeket kell szervezni 
annak érdekében, hogy a regionális és 
helyi hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe, valamint az említett 
programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe. Ezenfelül a regionális és 
helyi kormányzatok képviselőinek részt 



PE491.163v01-00 8/105 AM\904624HU.doc

HU

kell venniük a partnerségi szerződés és a 
programok uniós szintű, a Bizottsággal 
folytatott tárgyalásain. A társadalmi és 
gazdasági partnereket, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeket –
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket – adott esetben szintén be 
kell vonni, hogy a partnerség a politikai 
végrehajtás valamennyi szakaszában 
biztosított legyen.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a különböző tagállamok eltérő intézményi és alkotmányos rendelkezéseit 
tükrözi. Előírja továbbá a partnerség elvének minden uniós szinten és a politikai 
döntéshozatal minden szakaszában történő végrehajtását.

Módosítás 1887
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
partnerségeket kell szervezni annak 
érdekében, hogy a regionális és helyi 
hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések előkészítésébe és 
esetleges módosításába, valamint az 
említett programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe. A társadalmi és gazdasági 
partnereket, valamint a civil társadalmat 
képviselő testületeket – beleértve a 
környezetvédelmi partnereket, civil 
szervezeteket és az egyenlőséget és
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket – szintén be kell vonni a fent 
említett összes szakaszba, hogy a 
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partnerség a politikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában biztosított 
legyen.

Or. en

Módosítás 1888
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
partnerségeket kell szervezni annak 
érdekében, hogy a regionális és helyi 
hatóságokat közvetlenül bevonják a 
partnerségi szerződések előkészítésébe, 
valamint az említett programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
társadalmi és gazdasági partnereket, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket – beleértve a környezetvédelmi 
partnereket, civil szervezeteket és az 
egyenlőséget és
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket – a tagállamoknak és a 
regionális és helyi hatóságoknak szintén 
be kell vonniuk, hogy a valódi partnerség 
a politikai végrehajtás valamennyi 
szakaszában biztosított legyen.

Or. en

Módosítás 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
a következők szerint kell megszervezni a 
partnerségeket:
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 az őket 
az alapok keretében létrehozott 
monitoringbizottságokban és más 
egyeztető testületekben és 
munkacsoportokban képviselő saját 
tagjaikat; iii. a monitoringbizottságok 
összetétele kiegyensúlyozott a nemek 
szempontjából és sokféle; iv. a 
monitoringbizottságok és más 
munkacsoportok tagjainak jegyzéke 
nyilvánosan hozzáférhető; v. az egyes 
kiválasztott partnerek tisztában vannak az 
egyedi képzésből eredően a titoktartással 
és összeférhetetlenségekkel kapcsolatos 
kötelességeikkel, feladataikat pedig egy 
aláírt nyilatkozatban formalizálják.
A partnereket közvetlenül be kell vonni a 
partnerségi szerződések előkészítésébe, 
valamint a programok előkészítésének, 
végrehajtásának, figyelemmel kísérésének 
és értékelésének valamennyi szakaszába.
(Az 1.1.4. bekezdés változásai és részeinek 
törlése.)

Or. en

Módosítás 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4a. A partnerekkel folytatott 
együttműködés a legjobb gyakorlatokat 
követi. Minden tagállam megfelelő szintű 
technikai segítségnyújtást biztosít, hogy 
segítse a partnerek bevonását és 
részvételét a programozási folyamat 
valamennyi szakaszában.

Or. en

Módosítás 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.1 szakasz – 1.1.4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1.4b. A tagállamok partnerséget hoznak 
létre, az eljárás tekintetében az alábbi 
minimumelőírások tiszteletben tartásával: 
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 és a visszajelzések adására; 
iii. megfelelő csatornák az érdekelt felek 
számára kérdések feltevésére vagy 
javaslatok és észrevételek tételére; iv. 
átláthatóság a partnerek javaslatainak és 
észrevételeinek figyelembevételi módjáról, 
beleértve a magyarázatot az észrevételek 
elutasítása esetén; és v. az egyeztetések 
kimenetelének terjesztése. Ezenfelül 
biztosítani kell a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférését ehhez a 
folyamathoz a fizikai környezet 
tekintetében.
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Or. en

Módosítás 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A fenntartható fejlődés elve – amint 
azt az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikke megállapítja – a fejlődés 
olyan elképzelésére vonatkozik, amely 
szerint a társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontokat kell integrálni a 
jelenlegi és a jövőbeli generációk 
jólétének és jobb életminőségének 
mérlegelésekor. 
A fenntartható fejlődéshez a 
környezetvédelmi vívmányoknak való 
megfelelés szükséges. Ezenfelül igazolni 
kell, hogy az általános beruházási 
eredmények nettó haszonnal járnak a 
társadalom számára.
(A második mondat beillesztése a végén az 
1.2.1. bekezdéshez.)

Or. en

Módosítás 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. A fenntartható fejlődés 
szempontjainak, valamint a szennyező 
fizet elvnek ezért minden terv szerves 
részét kell képeznie, a tervezéstől a 
teljesítésig és a figyelemmel kíséréstől az 
értékelésig.
A tagállamoknak és régióknak a közös 
rendelkezésekről szóló rendeletben 
megállapított módszertannal összhangban 
időszerű és átfogó információt kell 
nyújtaniuk az éghajlattal kapcsolatos 
kiadás összegéről. A tagállamoknak és 
régióknak a javasolt jelentéstételi 
szabályok alapján nyomon kell követniük 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
kiadást. Az e rendelet 8. cikkében 
megállapított horizontális elvek 
végrehajtása terén tett előrehaladást 
horizontális mutatók alkalmazásával kell 
szemléltetni. Általános szabály, hogy aki 
környezeti kárt okoz, annak kell állnia az 
elkerülésének vagy kompenzálásának 
költségeit, és a finanszírozás nem 
használható a meglevő jogszabályoknak 
való megfelelés költségeinek fedezésére.
(A második szövegrész beillesztése az 
1.2.2. bekezdésbe, és az előadó eredeti 
szövege utolsó mondatának törlése.)

Or. en

Módosítás 1894
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. A fenntartható fejlődés 
szempontjainak, valamint a szennyező 
fizet elvnek ezért minden terv szerves 
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részét kell képeznie, a tervezéstől a 
teljesítésig és a figyelemmel kíséréstől az 
értékelésig. A szennyező fizet elv 
alkalmazásának mellőzése kizárólag az 
elsődleges uniós jogszabályokban 
előirányzott, kivételes esetekben és akkor 
engedhető meg, ha egyértelmű mérséklő 
intézkedések vannak érvényben.

Or. en

Indokolás

A szennyező fizet elvet mindig alkalmazni kell. Kivételek csak akkor lehetnek, ha az Európai 
Unió elsődleges jogszabályai azt egyértelműen előirányozzák.

Módosítás 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. A fenntartható fejlődés 
szempontjainak, valamint a szennyező 
fizet elvnek ezért minden terv szerves 
részét kell képeznie, a tervezéstől a 
teljesítésig és a figyelemmel kíséréstől az 
értékelésig. A szennyező fizet elv 
alkalmazásának mellőzése kizárólag 
kivételes, szilárd bizonyítékokkal 
alátámasztott esetekben és akkor 
engedhető meg, ha egyértelmű mérséklő 
intézkedések vannak érvényben. A 
kivételekre vonatkozó döntéseknek a 
partnerségi szerződés és minden mérvadó 
program előzetes és stratégiai környezeti 
vizsgálati (SKV) értékelésének részét kell 
képezniük.

Or. en

Indokolás

It is necessary to set strong standards and clear methodologies for decision-making on the 
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application of polluter pays principle to prevent arbitrary decisions in cases where interests 
of individual decision makers are contradicting environmental protection of the EU. The 
decision on proportionality of environmental protection costs must be assessed very carefully 
and well in advance of project implementation to prevent that environmentally harmful 
projects are eligible for funding. This increases the efficient use of funds and prevents 
possible non-transparent behaviour during programme implementation.

Módosítás 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A tagállamoknak és a régióknak 
minden rendelkezésre álló uniós politikai 
eszközt igénybe kell venniük az előttük 
álló összetett kihívások kezelése 
érdekében. Különösen az éghajlatváltozás 
kezelése céljából a forrásokat a megelőző 
és mérséklő intézkedésekre kell 
összpontosítani, a külső költségek 
egyidejű minimalizálásával. A CPR 
hatálya alá tartozó alapok támogatásával 
tett bármely új beruházásnak olyan 
jellegűnek kell lennie, hogy eredendően 
ellenálló legyen az éghajlatváltozás és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
(Az utolsó négy szó beillesztése az előadó 
szövegének 1.2.3. bekezdése második 
mondatába.)

Or. en

Módosítás 1897
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A tagállamoknak és a régióknak 
minden rendelkezésre álló uniós politikai 
eszközt igénybe kell venniük az előttük 
álló összetett kihívások kezelése 
érdekében. A forrásokat különösen a 
különböző régiók számára különböző 
kockázatokat jelentő éghajlatváltozás 
kezelése céljából a megelőző és mérséklő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
CPR hatálya alá tartozó alapok 
támogatásával tett bármely új 
beruházásnak olyan jellegűnek kell 
lennie, hogy eredendően ellenálló legyen 
az éghajlatváltozás és a természeti 
katasztrófák hatásával szemben.
(Az előadó KSK-val kapcsolatos 
módosításának 1.2.3. bekezdése helyébe 
lép, de hivatkozást illeszt be arra nézve, 
hogy az éghajlatváltozás a különböző 
régiók számára különböző kockázatokat 
jelent.)

Or. en

Módosítás 1898
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A tagállamoknak minden 
rendelkezésre álló uniós politikai eszközt 
igénybe kell venniük az előttük álló 
összetett kihívások kezelése érdekében. 
Különösen az éghajlatváltozás kezelése 
céljából a forrásokat a megelőző és 
mérséklő intézkedésekre kell 
összpontosítani. A CPR hatálya alá 
tartozó alapok támogatásával tett bármely 
új beruházásnak olyan jellegűnek kell 
lennie, hogy eredendően ellenálló legyen 
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az éghajlatváltozás és a természeti 
katasztrófák hatásával szemben.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek. Ekkor – saját intézményi és alkotmányos 
rendszerükön belül – határozhatnak a programozásért vagy integrált megközelítésért felelős 
bármely hatóságról.

Módosítás 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.3. A tagállamoknak és a régióknak 
minden rendelkezésre álló uniós politikai 
eszközt igénybe kell venniük az előttük 
álló összetett kihívások kezelése 
érdekében. Különösen az éghajlatváltozás 
kezelése céljából a forrásokat az 
energiamegtakarításra és a megelőző és 
mérséklő intézkedésekre kell 
összpontosítani; a biológiai sokféleség 
csökkenésének kezelése érdekében a 
forrásokat a megelőző és helyreállító 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
CPR hatálya alá tartozó alapok 
támogatásával tett bármely új 
beruházásnak nagymértékben energia- és 
forráshatékonynak, valamint olyan 
jellegűnek kell lennie, hogy eredendően 
ellenálló legyen az éghajlatváltozás és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben. Ezenfelül, az uniós 
finanszírozású beruházások éghajlatra és 
biológiai sokfélségre gyakorolt hatásainak 
fontosságát tükrözendő, a programok 
SKV-jának ki kell terjednie az éghajlatra 
és biológiai sokféleségre gyakorolt hatás 
értékelésére, beleértve a program 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
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mérését.

Or. en

Indokolás

Apart from tracking climate related spending it is necessary to horizontally incorporate 
climate impact mitigation into all programmes as means of ensuring quality of the investment 
in respect to climate change mitigation targets of the EU. For ensuring sustainable 
development, climate and biodiversity impact evaluation is necessary and is the most feasible 
way to prevent investments with negative impact to be implemented, improving the quality of 
the Cohesion Policy. In addition climate impact is easily measurable and a clear methodology 
already exists, which will allow for transparent programme evaluation.

Módosítás 1900
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok infrastruktúráiban, hogy 
teljesítse a víz keretirányelv és más 
vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Léteznek a fenntartható cselekvésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások és újak jelennek meg, az 
ERFA-nak ezért továbbra is támogatnia 
kell az e területen zajló kutatást. Az ilyen 
támogatás célja, hogy kiegészítse a 
Horizont 2020 hatálya alá tartozó 
intézkedéseket. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cselekvések finanszírozását az 
EMVA-n és az ETHA-n keresztül lehet 
rendelkezésre bocsátani. Az EMVA-t 
szintén fel lehet használni a gazdálkodók 
támogatására, amennyiben a kötelező 
környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokhoz vezetnek.

Or. en
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Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek. Ekkor – saját intézményi és alkotmányos 
rendszerükön belül – határozhatnak a programozásért vagy integrált megközelítésért felelős 
esetleges hatóságról.

Módosítás 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Ha az ERFA és a KA jelentős 
beruházásokat támogat a tagállamok és 
régiók infrastruktúráiban, e beruházások 
teljesítik a víz keretirányelv és más 
vonatkozó irányelvek követelményeit. A 
szennyező fizet elv alkalmazandó a 
potenciálisan káros környezeti hatással 
járó tevékenységek finanszírozására, 
különösen az infrastruktúra 
finanszírozására is. Ilyen esetekben a 
finanszírozás csak akkor adható meg, ha 
a használónak felszámított díjak és a 
külső költségek internalizálása nem fedezi 
a beruházás költségét és az esetleges 
okozott kár költségét.[1]
HL hiv……..Az Európai Parlament és a 
Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK 
irányelve.
(Az 1.2.4. bekezdés változásai és 
beillesztett mondat.)

Or. en

Módosítás 1902
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a víz keretirányelv és más 
vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Léteznek a fenntartható cselekvésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások és újak jelennek meg, az 
ERFA-nak ezért továbbra is támogatnia 
kell az e területen zajló kutatást. Az ilyen 
támogatás célja, hogy kiegészítse a 
Horizont 2020 hatálya alá tartozó 
intézkedéseket. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cselekvések finanszírozását az 
EMVA-n és az EHTA-n keresztül is 
rendelkezésre lehet bocsátani. Az EMVA-t 
arra is fel lehet használni, hogy 
támogassák a természeti erőforrásokkal 
való fenntartható gazdálkodást, 
ösztönözzék a tudásátadást és az 
innovációt, növeljék a mezőgazdaság 
versenyképességét és a vidéki területek 
inkluzív fejlődését.

Or. en

Módosítás 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a beruházások támogatását 
a tagállamok és régiók 
infrastruktúráiban, hogy teljesítse a 
környezetvédelmi vívmányok (pl. a víz 
keretirányelv, a természetvédelmi, 
hulladékról szóló és más vonatkozó 
irányelvek) követelményeit. Léteznek a 
fenntartható cselekvésekhez való 
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hozzájárulást célzó, ökoszisztéma-alapú 
technológiai és nem technológiai 
megoldások és újak jelennek meg, az 
ERFA-nak ezért továbbra is támogatnia 
kell az e területen zajló kutatást. Az ilyen 
támogatás célja, hogy kiegészítse a 
Horizont 2020 hatálya alá tartozó 
intézkedéseket. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos cselekvések finanszírozását –
a kiemelt cselekvési keretek által kért 
módon – a CPR hatálya alá tartozó 
alapokon keresztül lehet rendelkezésre 
bocsátani Az EMVA-t szintén fel lehet 
használni a gazdálkodók támogatására, 
amennyiben a kötelező környezetvédelmi 
előírások területspecifikus hátrányokhoz 
vezetnek.

Or. en

Indokolás

Az ERFA nem csak jelentős beruházásokról szól, és az éghajlat és az intelligens technológiák 
terén az új megközelítések és ökoszisztéma-alapú megoldások nem csak az infrastruktúrával 
és technológiával kapcsolatosak. Az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos stratégiája 
kiemeli, hogy minden alapnak hozzá kell járulnia a biológiai sokféleség finanszírozásához, 
ezért a CSR alá tartozó összes alapnak biztosítania kell a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
beruházásokat.

Módosítás 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a víz keretirányelv és más 
vonatkozó irányelvek követelményeit. 
Léteznek a fenntartható cselekvésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások és újak jelennek meg, az 
ERFA-nak ezért továbbra is támogatnia 
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kell az e területen zajló kutatást. A 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
cselekvések finanszírozását az ERFA-n és 
az EHTA-n keresztül lehet rendelkezésre 
bocsátani. Az EMVA-t szintén fel lehet 
használni a gazdálkodók támogatására, 
amennyiben a kötelező környezetvédelmi 
előírások területspecifikus hátrányokhoz 
vezetnek.

Or. en

Indokolás

Törölve: Az ilyen támogatás célja, hogy kiegészítse a Horizont 2020 hatálya alá tartozó 
intézkedéseket.

Módosítás 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4a. Az ETHA segíteni fogja a 
megreformált közös halászati politika 
növekedéssel, munkahelyekkel és 
fenntarthatósággal kapcsolatos 
célkitűzéseinek elérését, és támogatni 
fogja az EU integrált tengerpolitikájának 
végrehajtását. Az ETHA finanszírozhat 
fenntartható halászatot és akvakultúrát, 
hozzájárulva a fenntartható tengeri 
ökoszisztémákhoz és az inkluzív 
területfejlesztéshez és -gazdálkodáshoz.

Or. en

Módosítás 1906
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.5. A fenntartható fejlődésre törekvés 
nem lehet technikai gyakorlat. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ezt a célt 
beépítsék a CPR hatálya alá tartozó 
alapok gyakorlati működésébe, az irányító 
hatóságoknak kellően és következetesen 
figyelembe kell venniük ezt a célt a 
program teljes életciklusában, és 
tevékenyebb megközelítést kell 
alkalmazniuk a beavatkozások környezeti 
szempontból káros hatásainak 
csökkentésére, egyebek közt a következő 
intézkedések megtételével:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony lehetőségek felé terelése,
b) a beruházás szükségességének gondos 
mérlegelése, ahol e beruházások jelentős 
káros környezeti hatással járnak,
c) hosszú távú szemlélet alkalmazása a 
beruházások alternatív módszerei 
életciklusra vetített költségeinek 
összehasonlításakor,
(Az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításában javasolt melléklet 1.2.5. 
bekezdése helyébe lép; a d) pont törlése (a 
zöld közbeszerzés alkalmazásának 
fokozása).)

Or. en

Indokolás

A válság idején a költséghatékony közbeszerzés néhány esetben ésszerűbb lehet, mint az 
elsődlegesen zöld közbeszerzés.

Módosítás 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.5 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) zöld közbeszerzés alkalmazása.
(A „-nak fokozása” szövegrész törölve az 
1.2.5. bekezdés d) pontjában.)

Or. en

Módosítás 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.5a. A beruházások környezeti 
fenntarthatóságának értékelését világosan 
meghatározott környezeti fenntarthatósági 
kritériumok alapján kell elvégezni, 
különösen azon ágazatok esetében, 
amelyek erőforrás-igényesek vagy jelentős 
hatást gyakorolnak az éghajlatra és a 
biológiai sokféleségre (közlekedés, 
infrastruktúrák, hulladék, energia –
különösen a biomassza felhasználása 
stb.).

Or. en

Indokolás

A beruházásokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokra a káros beruházások 
megakadályozása érdekében van szükség. Például a megújulóenergia-projektek fejlesztése 
ellentétes lehet az EU biológiai sokféleséggel kapcsolatos céljaival, ha azok kialakítása és 
végrehajtása nem megfelelő. Ezért szigorú, kötelező szabályokat kell meghatározni ezek 
felhasználására. A fenntarthatósági kritériumok lehetővé teszik az EU számára, hogy 
következetességet érjenek el sokrétű céljai terén, és megakadályozzák a kívánttal ellentétes 
hatást kiváltó beruházásokat.

Módosítás 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.5a. A biológiai sokféleséggel és 
ökoszisztémákkal történő fenntartható 
gazdálkodást ösztönözni kell, különösen a 
legkülső régiókban.

Or. en

Módosítás 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.1. A tagállamoknak és régióknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük, hogy a 
CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
megszüntessék az egyenlőtlenségeket, és 
megakadályozzák a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon, 
vagy nemi identitáson alapuló 
megkülönböztetést.
(Az 1.3.1. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1911
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.1. A tagállamoknak a CPR hatálya alá 
tartozó alapok végrehajtásának 
valamennyi szakaszában fokozniuk kell az 
egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítását, valamint a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés leküzdését célzó 
erőfeszítéseiket.

Or. en

Indokolás

Az alapok végrehajtásának részleteit az egyenlőség biztosítása terén tett előrehaladásuk 
mértéke alapján nyitva kell hagyni a tagállamok és a régiók számára.

Módosítás 1912
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.2. A tagállamoknak törekedniük kell a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
célkitűzésére, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük, hogy a CPR hatálya alá tartozó 
alapokból társfinanszírozott programok 
műveleteinek előkészítése, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során 
megakadályozzanak mindenfajta 
megkülönböztetést, és egyértelműen 
nevezzék meg azokat a cselekvéseket, 
amelyek a programokban ennek az elvnek 
a figyelembevételét szolgálják. A nők 
munkaerő-piaci részvételének akadályait 
ezért teljes körűen értékelni és kezelni 
kell.
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Or. en

Indokolás

Minden cselekvést értékelések és elemzés alapján kell elvégezni.

Módosítás 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.3. A tagállamoknak és régióknak 
törekedniük kell a férfiak és nők közötti 
egyenlőségnek az EUMSZ 8. cikkében 
meghatározott célkitűzésére, és a CPR 
hatálya alá tartozó összes alap keretében 
végzett cselekvések előkészítése, 
végrehajtása, figyelemmel kísérése 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
meghatározásával. A beavatkozás 
célkitűzéseinek elemzésében szerepeltetni 
kell a nemi szempontú elemzést. A 
figyelemmel kísérő rendszerek és az 
adatgyűjtés szintén nélkülözhetetlenek 
ahhoz, hogy világos képet adjanak, 
hogyan 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 szervezni 
vagy kifejezetten funkciót hozzárendelni a 
nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos 
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tanácsadást szolgáló meglevő 
struktúrákhoz, hogy biztosított legyen a 
szükséges szakértelem a programok 
előkészítése, végrehajtása, figyelemmel 
kísérése és értékelése során.

A nők – mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló – nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele serkentené az 
Unió gazdaságát. Az ilyen 
tevékenységfokozással kapcsolatos 
potenciálnak a női foglalkoztatási ráta 
növelésével történő felszabadítása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 
foglalkoztatási céljainak eléréséhez. A nők 
munkaerő-piaci részvételének 
akadályaival ezért teljes körűen 
foglalkozni kell. A tagállamoknak és 
régióknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ESZA-n felül az ERFA, a KA, az ETHA 
és az EMVA is finanszírozzon olyan 
tevékenységeket, amelyek elősegítik a nők 
gazdasági függetlenségét, hozzájárulnak a 
munka és a családi élet közötti megfelelő 
egyensúly eléréséhez, és előmozdítják a 
nők mint vállalkozók lehetőségeit.
(Az első mondatblokk beillesztése az 1.3.3. 
bekezdés elejére.)
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Or. en

Módosítás 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.3. A nők – mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló – nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele serkentené az 
Unió gazdaságát. Az ilyen 
tevékenységfokozással kapcsolatos 
potenciálnak a női foglalkoztatási ráta 
növelésével történő felszabadítása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 nőkre és 
férfiakra vonatkozó 75%-os 
foglalkoztatási rátára irányuló 
foglalkoztatási céljainak eléréséhez. A nők 
munkaerő-piaci részvételének 
akadályaival ezért teljes körűen 
foglalkozni kell, egyebek közt a 
munkaerőpiac foglalkozás és ágazat 
szerinti felaprózódásának 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 fellépéssel biztosítaniuk 
kell, hogy az ESZA-n felül az ERFA, a 
KA, az ETHA és az EMVA is 
finanszírozzon olyan tevékenységeket, 
amelyek elősegítik a nők gazdasági 
függetlenségét, hozzájárulnak a munka és 
a családi élet közötti megfelelő egyensúly 
eléréséhez, és előmozdítják a nők mint 
vállalkozók lehetőségeit.
(Változások az 1.3.3. bekezdés második 
részében.)

Or. en
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Módosítás 1915
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.3. A nők mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló, a 
férfiakkal egyenlő feltételek mellett 
történő nagyobb munkaerő-piaci 
részvétele serkentené az Unió gazdaságát. 
Az ilyen tevékenységfokozással 
kapcsolatos potenciálnak a női 
foglalkoztatási ráta növelésével történő 
felszabadítása kulcsfontosságú az Európa 
2020 foglalkoztatási céljainak eléréséhez. 
A nők munkaerő-piaci részvételének 
akadályaival ezért teljes körűen 
foglalkozni kell. A tagállamoknak és 
régióknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ESZA-n felül az ERFA, a KA, az ETHA 
és az EMVA is finanszírozzon olyan 
tevékenységeket, amelyek elősegítik a nők 
gazdasági függetlenségét, hozzájárulnak a 
munka és a magánélet és a családi élet 
közötti megfelelő egyensúly eléréséhez, és 
előmozdítják a nők mint vállalkozók 
lehetőségeit.
(Átveszi az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításának 1.3.3. bekezdését, de 
hivatkozást illeszt be arra nézve, hogy a 
nők munkaerő-piaci részvételét a férfiakkal 
egyenlő feltételek mellett kell 
megvalósítani.)

Or. en

Módosítás 1916
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.3. A nők – mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló – nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele serkentené az 
Unió gazdaságát. Az ilyen 
tevékenységfokozással kapcsolatos 
potenciálnak a női foglalkoztatási ráta 
növelésével történő felszabadítása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 
foglalkoztatási céljainak eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás figyelembe veszi, hogy a nők munkaerő-piaci részvételének fellendítését az 
ESZA tematikus koncentrációra vonatkozó rendelkezéseinek fényében kell mérlegelni, 
amelyek korlátozzák a beruházási prioritások számát, különös tekintettel a társadalmi kohézió 
védelmére. Ez a módosítás a törekvés megtartását javasolja, de a részleteket nyitva hagyja a 
tagállamok és régiók számára.

Módosítás 1917
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3. A nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség előmozdítása
1.3.1. A tagállamoknak a CPR hatálya alá 
tartozó alapok végrehajtásának 
valamennyi szakaszában fokozniuk kell az 
egyenlőtlenségek megszüntetését, illetve a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítását, valamint a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló megkülönböztetés leküzdését célzó 
erőfeszítéseiket.
1.3.2. A tagállamoknak törekedniük kell a 
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férfiak és nők közötti egyenlőség 
célkitűzésére, és megfelelő lépéseket kell 
tenniük, hogy a CPR hatálya alá tartozó 
alapokból társfinanszírozott programok 
műveleteinek előkészítése, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során 
megakadályozzanak mindenfajta 
megkülönböztetést, és egyértelműen 
nevezzék meg azokat a cselekvéseket, 
amelyek a programokban ennek az elvnek 
a figyelembevételét szolgálják. A nők 
munkaerő-piaci részvételének akadályait 
ezért teljes körűen értékelni és kezelni 
kell.
1.3.3. A nők – mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló – nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele serkentené az 
Unió gazdaságát. Az ilyen 
tevékenységfokozással kapcsolatos 
potenciálnak a női foglalkoztatási ráta 
növelésével történő felszabadítása 
kulcsfontosságú az Európa 2020 
foglalkoztatási céljainak eléréséhez.
(Az előadó szövegében szereplő 1.3.4. 
bekezdés törlése.)

Or. en

Módosítás 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.3 szakasz – 1.3.4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.4a. Az esélyegyenlőségi testületek által 
az ESZA, az ERFA és a Kohéziós Alap 
programjairól kiadott véleményeknek 
annak biztosítására kell törekedniük, hogy 
a nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
célzó összes szükséges rendelkezés 
meglegyen. Ezenfelül határozottan 
ajánlott az esélyegyenlőségi testületek 
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vagy a megkülönböztetés elleni küzdelem 
terén tevékenykedő egyéb szervezetek 
bevonása, hogy az alapok előkészítése, 
figyelemmel kísérése és értékelése során 
biztosított legyen a szükséges szakértelem.

Or. en

Módosítás 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.1. A nyilvánosságnak nyújtott és a 
CPR hatálya alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott valamennyi terméknek 
és szolgáltatásnak hozzáférhetőnek kell 
lennie. Különösen az épített környezet, a 
közlekedés, az információ és a 
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.
(Az 1.4.1. bekezdés változásai és 
kiegészítései.)

Or. en

Módosítás 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.2. Kulcsfontosságú a munkaerőpiactól 
legtávolabb esők, a fogyatékossággal élő 
személyek, migránsok, menekültek és 
menedékkérők, valamint a szegénység 
kockázatának kitett egyéb csoportok, 
gyermekek és fiatalok, idősek, etnikai 
kisebbségek és más hátrányos helyzetű 
csoportok szükségeinek megfelelő 
kezelése, hogy lehetővé váljon számukra a 
jobb munkaerő-piaci integráció, és teljes 
körűen részt vegyenek a társadalomban.
(Az 1.4.2. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1921
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.2a. E célok elérése érdekében fontos 
megfelelő intézkedéseket tenni a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésének biztosítására a CPR 
hatálya alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok és műveletek 
előkészítése és végrehajtása során.

Or. en

Módosítás 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.3. Amennyiben az EU 2020 stratégia 
céljait el kívánják érni, a tagállamoknak 
és régióknak továbbra is segíteniük kell a 
társadalmi kohéziót az EU összes 
régiójában, a gazdasági és területi 
kohézióval egyenlő feltételek mellett. Az 
egyes régiókategóriák esetében az ESZA 
minimális részarányát a …/EU rendelet 
(… CPR) 84. cikkének (3) bekezdése 
szerint határozzák meg, aminek 
eredményeként az ESZA a kohéziós 
politikára elkülönített költségvetésből 
összesen 25%-os minimumrészesedéssel 
rendelkezik (kizárva az európai 
összekapcsolódási eszközt).
(Az utolsó mondat beillesztése az 1.4.3. 
bekezdés végére.)

Or. en

Módosítás 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.3a. Lakhatási átalakítás az Európa 
2020 célkitűzéseinek elérése érdekében, 
különösen a hátrányos helyzetű 
körzetekben és a történelmi 
központokban.

Or. en

Módosítás 1924
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.3 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4.3a. A tagállamoknak és régióknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésének biztosítására a CPR 
hatálya alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok és műveletek 
előkészítése és végrehajtása során, és az 
esélyegyenlőség előmozdítása céljából a 
CPR hatálya alá tartozó alapokból 
támogatandó pozitív cselekvéseket kell 
bevezetniük.

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek hozzáférését az esélyegyenlőség előmozdításával együtt 
biztosítani kell a programok előkészítése és végrehajtása során.

Módosítás 1925
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.1. A következő évtizedekben a 
demográfiai változáshoz való 
alkalmazkodás a tagállamok és régiók 
előtt álló fő kihívások egyike. A kisebb 
dolgozó népességnek és a nyugdíjasok 
nagyobb arányának együttese, valamint a 
népesség szétszóródása további terhet ró 
majd a tagállamok jóléti rendszereire, és 
ezáltal az Unió gazdasági 
versenyképességére.
(Az előadó KSK-val kapcsolatos 
módosításának 1.5.1. bekezdése helyébe 
lép, de hivatkozást illeszt be arra nézve, 
hogy a népesség szétszóródásának 
problémája fokozódik.)
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Or. en

Módosítás 1926
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.2. A demográfiai változás új 
kihívásokat teremt, és ezért a demográfiai 
fejlődést elemezni, tanulmányozni és 
kezelni kell, regionális és különösen helyi 
szinten, ahol a fejlődési tendenciák 
nyilvánvalóvá válnak. A tagállamok és 
régiók megfelelő esetben a CPR hatálya 
alá tartozó alapokra támaszkodnak a 
demográfiai problémák kezelését célzó, 
adott helyzetre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüst gazdaság” 
kialakítására szolgáló lehetőségek 
megteremtése érdekében.

Or. en

Indokolás

A „veszik igénybe” kifejezés túl erős, és nem tükrözi az e célra szánt nemzeti erőforrásokat, 
amelyek sok esetben jóval meghaladják a CPR-alapokból kapott összegeket.

Módosítás 1927
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.3. A tagállamok a CPR hatálya alá 
tartozó alapokat használják fel, hogy 
fellépjenek valamennyi korcsoport 
befogadásának előmozdítása terén, 
beleértve az idősek munkavállalási 
lehetőségeinek javítását, amely rengeteg 
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előnnyel fog járni az emberek, a 
társadalmak és a költségvetések számára. 
Az összes meglevő emberi erőforrás, ezen 
belül a munkanélküli fiatalság legjobb 
kiaknázása rávilágít a CPR hatálya alá 
tartozó alapok azonnali feladataira azon a 
téren, hogy hozzájáruljanak a lehetőségek 
maximalizálásához mindenki számára, 
aktív integrációs politikákon, valamint az 
oktatás és szociális támogatási struktúrák 
nagyobb hozzáférhetőségén, kielégítő 
voltán és minőségén keresztül. Az 
egészségügyi infrastruktúrákba történő 
beruházások ugyanezt a célt, azaz minden 
uniós polgár hosszú és egészséges, 
munkával töltött életét szolgálnák.

Or. en

Indokolás

A javasolt szöveg nemcsak az idősek munkavállalási lehetőségeire, hanem a munkaerőpiachoz 
való – a munkanélküli fiatalok számára is megvalósuló – jobb hozzáférést szolgáló egyéb 
intézkedésekre is hangsúlyt helyez.

Módosítás 1928
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.4. Programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
demográfiai változás hosszú távú 
kihívásait. A demográfiai változás által 
leginkább érintett régiókban az 
alábbiakra azonosíthatnak 
megközelítéseket:
a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családoknak nyújtott jobb feltételek és a 
munka és a családi élet jobb 
összeegyeztetése révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; a 
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termelékenység és a gazdasági 
teljesítmény növelése az oktatásba és 
kutatásba történő beruházás révén;
c) megfelelő esetben a képzés és oktatás és 
a szociális támogatási rendszerek 
megfelelőségére és minőségére való 
összpontosítás; valamint
d) az egészségügyi, szociális és hosszú 
távú ellátás költséghatékony nyújtásának 
biztosítása, beleértve az infrastruktúrába 
való beruházást.

Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni a jogi hatályt és a tematikus koncentráció elveit. A jelen idejű, kijelentő 
módú alak kötelezettséget vezet be, amely nem jelenik meg a rendelet szövegében. Az a), b), c) 
és d) pont módosításai világosabban meghatározzák a cselekvéseket.

Módosítás 1929
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.4. Programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változás által leginkább érintett régiókban 
az alábbiak céljából kell intézkedéseket 
azonosítaniuk:
a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családoknak nyújtott jobb feltételek és a 
munka és a családi élet közötti jobb 
egyensúly megteremtése révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; a 
termelékenység és a gazdasági
teljesítmény növelése az oktatásba, 
kutatásba és innovációba történő 
beruházás révén;
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c) az oktatás, a szociális védelem és a 
szociális támogatási rendszerek 
megfelelőségére és minőségére való 
összpontosítás;
valamint
d) az egészségügyi ellátás, szociális 
szolgáltatások és hosszú távú ellátás 
költséghatékony nyújtásának biztosítása, 
beleértve az infrastruktúrába való 
beruházást.
(Átveszi az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításának 1.5.4. bekezdését, de 
hivatkozást illeszt be az innovációba 
történő beruházásra és a szociális 
védelemre nézve.)

Or. en

Módosítás 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.4. Programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változás által leginkább érintett régiókban 
az alábbiak céljából kell intézkedéseket 
azonosítaniuk:
a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családoknak nyújtott jobb feltételek és a 
munka és a magánélet közötti jobb 
egyensúly megteremtése révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; a 
termelékenység és a gazdasági 
teljesítmény növelése az oktatásba és 
kutatásba történő beruházás révén;
c) az oktatás és a szociális támogatási 
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rendszerek megfelelőségére és minőségére 
való összpontosítás; valamint
d) az egészségügyi ellátás és hosszú távú 
ellátás költséghatékony nyújtásának 
biztosítása, beleértve az infrastruktúrába 
való beruházást.
(Az 1.5.4. bekezdés a) pontja szövegének 
megváltoztatása.)

Or. en

Módosítás 1931
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.5.4. Programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változás által leginkább érintett régiókban 
az alábbiak céljából kell intézkedéseket 
azonosítaniuk:
a) a demográfiai megújulás támogatása a 
családoknak nyújtott jobb feltételek és a 
munka és a családi élet közötti jobb 
egyensúly megteremtése révén;
b) a foglalkoztatás fellendítése; a 
termelékenység és a gazdasági 
teljesítmény növelése az oktatásba és 
kutatásba történő beruházás révén;
c) az oktatás, a szociális védelem és a 
szociális támogatási rendszerek 
megfelelőségére és minőségére való 
összpontosítás;
valamint
d) az egészségügyi ellátás, szociális 
szolgáltatások és hosszú távú ellátás 
költséghatékony nyújtásának biztosítása, 
beleértve az infrastruktúrába való 
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beruházást.

Or. en

Módosítás 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.5 szakasz – 1.5.4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egészségügyi ellátás és hosszú távú 
ellátás nyújtásának biztosítása, beleértve 
az infrastruktúrába való beruházást.

Or. en

Indokolás

A „költséghatékony” szó törlése.

Módosítás 1933
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR 
hatálya alá tartozó alapok lehetővé teszik, 
hogy a különböző uniós alapok erejét 
integrált csomagokban egyesítsék, 
amelyek a helyi és regionális egyedi 
igényekhez igazodnak. Ezek az eszközök 
az integrált területi beruházások, a 
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztések, integrált műveletek és a közös 
cselekvési tervek.

Or. en
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Indokolás

Az e rendelet által nyújtott, felhasználandó eszközöket meg kell nevezni.

Módosítás 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR 
hatálya alá tartozó alapok lehetővé teszik, 
hogy a különböző uniós alapok erejét 
integrált csomagokban egyesítsék, 
amelyek a helyi, területi és regionális 
egyedi igényekhez igazodnak.

Or. en

Indokolás

Fontos beilleszteni a területi dimenziót.

Módosítás 1935
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.2a. A területi kohézió elvének teljes 
körű kezelése érdekében az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
előmozdítását szolgáló integrált 
megközelítésnek tükröznie kell a városok, 
a vidéki térségek, a halászat és a parti 
területek, a sajátos földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdő területek 
szerepét, és figyelembe kell vennie a 
legkülső régiók, a nagyon alacsony 
népsűrűségű legészakibb régiók, valamint 
a szigeti, határokon átnyúló vagy 



PE491.163v01-00 44/105 AM\904624HU.doc

HU

hegyvidéki régiók előtt álló sajátos 
kihívásokat. A megfizethető, minőségi 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
szempontjából foglalkoznia kell a városok 
és a vidék közötti kapcsolatokkal is.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó KSK-ra vonatkozó módosításában javasolt melléklet 1.6. szakaszába 
egy további pontot illeszt be (1.6.2. új).

Módosítás 1936
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3. A legmegfelelőbb beavatkozások 
meghatározását célzó stratégiáik és 
programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a szóban forgó régió 
összeköttetése, a foglalkoztatási jellemzők 
és a munkaerő mobilitása; a határokon 
átnyúló összeköttetések; a vidék és a 
városok közötti kapcsolatok; a különböző 
ágazatok egymástól való helyi függése; a 
kulturális örökség; az idősödés és a 
demográfiai eltolódások; stb.
(Az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításában javasolt melléklet 1.6.3. 
bekezdését veszi át; a határokon átnyúló 
összeköttetés beillesztése.)

Or. en

Módosítás 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3. A legmegfelelőbb beavatkozások 
meghatározását célzó stratégiáik és 
programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a szóban forgó régió 
összeköttetése, a foglalkoztatási jellemzők 
és a munkaerő mobilitása; a vidék és a 
városok közötti kapcsolatok és a 
fenntartható fejlődés; a különböző 
ágazatok egymástól való helyi függése; a 
kulturális örökség; az idősödés és a 
demográfiai eltolódások; stb.
(Az 1.6.3. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1938
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3. A legmegfelelőbb beavatkozások 
meghatározását célzó stratégiáik és 
programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak a régiókkal és helyi 
önkormányzatokkal együtt különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a szóban forgó terület 
összeköttetése, a foglalkoztatási jellemzők 
és a munkaerő mobilitása; a vidék és a 
városok közötti kapcsolatok; a különböző 
ágazatok egymástól való helyi függése; a 
kulturális és történelmi örökség; az 
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idősödés és a demográfiai eltolódások; 
stb.

Or. en

Indokolás

Az integrált fejlesztést a regionális és helyi önkormányzatokkal együttműködve kell 
végrehajtani.

Módosítás 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3. A legmegfelelőbb beavatkozások 
meghatározását célzó stratégiáik és 
programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a szóban forgó régió 
összeköttetése, a foglalkoztatási jellemzők 
és a munkaerő mobilitása; a vidék és a 
városok közötti kapcsolatok; a határokon 
átnyúló kihívások; a különböző ágazatok 
egymástól való helyi függése; a kulturális 
örökség; az idősödés és a demográfiai 
eltolódások stb.

Or. xm

Indokolás

A határokon átnyúló kérdéseket fontos szem előtt tartani.

Módosítás 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.3 bekezdés



AM\904624HU.doc 47/105 PE491.163v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.3. A legmegfelelőbb beavatkozások 
meghatározását célzó stratégiáik és 
programjaik kidolgozásakor a 
tagállamoknak és régióknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a régión belüli mobilitás, a 
foglalkoztatási jellemzők és a munkaerő 
struktúrája; az energiamegtakarítással 
kapcsolatos helyi potenciál, a források és 
megújuló energiák fenntartható 
használata, a biológiai sokféleség 
védelme; a vidék és a városok közötti 
kapcsolatok; a különböző ágazatok 
egymástól való helyi függése; a kulturális 
örökség; az idősödés és a demográfiai 
eltolódások; stb.

Or. en

Indokolás

Az uniós támogatásnak tiszteletben kell tartania a meglevő helyi fejlesztési potenciált, és a 
tagállamokat és régiókat ennek kiaknázására kell ösztönöznie. Az energiamegtakarítással, a 
források fenntartható használatával, a megújuló energiákkal és a biológiai sokféleség 
védelmével kapcsolatos helyi potenciálnak az integrált megközelítések fő tényezőjét kell 
képeznie.

Módosítás 1941
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.4. A tagállamoknak a régióikkal és 
helyi önkormányzataikkal együtt 
elemezniük kell, melyek az előttük álló fő 
gazdasági és társadalmi kihívások. E 
kihívásokra válaszolva mérlegelniük kell 
azt is, hogy a polgáraik jólétének mely 
konkrét vonásait kívánják befolyásolni és 
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fokozni a politika által, és hogyan 
tervezendő és valósítandó meg a politika a 
szóban forgó tagállam vagy régió egyedi 
keretein belül.

Or. en

Indokolás

Az integrált megközelítésnek a gazdasági és társadalmi kihívásokkal egyaránt foglalkoznia 
kell. A helyi önkormányzatok nem hagyhatók ki ebből a folyamatból.

Módosítás 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés (a vidékfejlesztés keretébe 
tartozó LEADER tapasztalatai alapján) 
kiegészítheti és fokozhatja az összes KSK-
alapra vonatkozó közpolitikák 
megvalósítását. Célja, hogy a 
döntéshozatalt és a végrehajtást az állami, 
magán- és civil szektorbeli szereplők 
partnerségére ruházva növelje a területi 
fejlesztési stratégiák eredményességét és 
hatékonyságát. 
A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztést állami döntéshozók által 
követett stratégiai megközelítés keretében 
kell végrehajtani, annak biztosítása 
érdekében, hogy a helyi igények „alulról 
felfelé” haladó meghatározása figyelembe 
vegye a magasabb szinten meghatározott 
prioritásokat. A tagállamoknak ezért az e 
rendelet 5. cikkében említett partnerrel 
szorosan együttműködve meg kell 
határozniuk a KSK-alapok körébe tartozó, 
közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztésre irányuló megközelítésüket. Az 
EMVA szerint a LEADER továbbra is 
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kötelező eleme lesz minden vidékfejlesztési 
programnak. A meglevő LEADER 
csoportoknak képesnek kell lenniük arra, 
hogy folytassák a sikeres fejlesztési 
stratégiákat.

(A második mondatblokk beillesztése az 
1.6.4. pont végén.)

Or. en

Módosítás 1943
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.4a. A tagállam által alkalmazott 
integrált megközelítés bármely eszközét a 
választott döntéshozók által követett 
stratégiai megközelítések keretében kell 
végrehajtani, annak biztosítása 
érdekében, hogy a helyi igények „alulról 
felfelé” haladó meghatározása figyelembe 
vegye a magasabb szinten meghatározott 
prioritásokat.

Or. en

Módosítás 1944
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
.I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 bekezdés



PE491.163v01-00 50/105 AM\904624HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.5. Az egyedi regionális igényekhez 
igazodó, helyes politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést, 
figyelembe véve a mérvadó
összefüggésekkel kapcsolatos 
szempontokat, ugyanakkor az alábbi 
központi elemek alapján összpontosítva:
a) a régió Európa 2020 szerinti fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
b) az új területi eszközök, például az 
integrált területi beruházások, a közös 
cselekvési tervek és a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztés végrehajtásának 
értékelése és felmérése;
c) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésével kapcsolatos 
képességének értékelése;
d) a politika kialakításának és 
megvalósításának megfelelő területi skála 
és keret mérlegelése, a szubszidiaritás 
elvének megfelelően;
e) a többszintű kormányzásra vonatkozó, 
a politika eredményes teljesítésének 
biztosításához szükséges szabályok 
kialakítása;
f) az eredmények és kimenetelek 
megfelelő, a politika figyelemmel 
kíséréséhez és értékeléséhez alkalmazandó 
mutatóinak megválasztása.

Or. en

Indokolás

Az előadó KSK-ra vonatkozó módosításában javasolt melléklet 1.6.5. bekezdését veszi át, de 
hivatkozást illeszt be az újonnan javasolt területi eszközökre nézve.
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Módosítás 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.5. Az egyedi regionális igényekhez 
igazodó, helyes politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést, 
figyelembe véve a mérvadó 
összefüggésekkel kapcsolatos 
szempontokat, ugyanakkor az alábbi 
központi elemek alapján összpontosítva:
a) a régió Európa 2020 szerinti fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
b) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésével kapcsolatos 
képességének értékelése;
c) a határon átnyúló jellegű kihívások 
értékelése;
d) a politika kialakításának és 
megvalósításának megfelelő területi skála 
és keret mérlegelése, a szubszidiaritás 
elvének megfelelően;
e) a többszintű kormányzásra vonatkozó, 
a politika eredményes teljesítésének 
biztosításához szükséges szabályok 
kialakítása;
f) az eredmények és kimenetelek 
megfelelő, a politika figyelemmel 
kíséréséhez és értékeléséhez alkalmazandó 
mutatóinak megválasztása.

Or. xm

Indokolás

A határokon átnyúló kihívások figyelembevétele érdekében a módosítás egy c) ponttal egészíti 
ki a szöveget.
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Módosítás 1946
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.5. Az egyedi regionális igényekhez 
igazodó, helyes politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak tovább kell 
fejleszteniük a szakpolitikák kialakítására 
és megvalósítására vonatkozó, integrált 
területi megközelítést, figyelembe véve a 
mérvadó összefüggésekkel kapcsolatos 
szempontokat, ugyanakkor az alábbi 
központi elemek alapján összpontosítva:
a) az állam, a régió és a helyi 
önkormányzatok Európa 2020 szerinti 
fejlesztési potenciáljának és 
kapacitásának értékelése;
b) az állam és annak régiói és helyi 
önkormányzatai előtt álló fejlesztési 
kihívások és az ezek kezelésével 
kapcsolatos képességeik értékelése;
c) a politika kialakításának és 
megvalósításának megfelelő területi skála 
és keret mérlegelése, a szubszidiaritás 
elvének megfelelően;
d) a többszintű kormányzásra vonatkozó, 
a politika eredményes teljesítésének 
biztosításához szükséges szabályok 
kialakítása;
e) az eredmények és kimenetelek 
megfelelő, a politika figyelemmel 
kíséréséhez és értékeléséhez alkalmazandó 
mutatóinak megválasztása.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek. Ekkor – saját intézményi és alkotmányos 
rendszerükön belül – határozhatnak a programozásért vagy integrált megközelítésért felelős 
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esetleges hatóságról. Másrészről a régiók és a helyi önkormányzatok kapacitását és kihívásait 
is fel kell mérni.

Módosítás 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.5. Az egyedi regionális igényekhez 
igazodó, helyes 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 kohézió és a jólét 
előmozdításának potenciáljával, 
figyelembe véve a mérvadó 
összefüggésekkel kapcsolatos 
szempontokat, ugyanakkor az alábbi 
központi elemek alapján összpontosítva:
(Az 1.6.5. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a különböző tematikus célkitűzésekből 
egy vagy több, egymást kiegészítő 
beruházási prioritás egy prioritási 
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tengelyen vagy egy programon belül 
történő kombinálásának lehetősége;
(Új ca) pont beillesztése az 1.6.5. 
bekezdésbe.)

Or. en

Módosítás 1949
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 szakasz – 1.6.5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6.5a. A tagállam által alkalmazott 
integrált megközelítés bármely eszközét a 
választott döntéshozók által követett 
stratégiai megközelítések keretében kell 
végrehajtani, annak biztosítása 
érdekében, hogy a helyi igények „alulról 
felfelé” haladó meghatározása figyelembe 
vegye a magasabb szinten meghatározott 
prioritásokat.

Or. en

Indokolás

Az e rendeletben javasolt különféle integrált eszközök révén végrehajtott integrált 
megközelítésnek mindig meg kell felelnie a választott döntéshozók stratégiai 
megközelítéseinek.

Módosítás 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6a. Társadalmi kohézió
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A szegénységgel vagy társadalmi 
kirekesztéssel szembesülő vagy ezek 
kockázatának kitett összes csoport 
integrációjának előmozdítása. A szociális 
gazdaság előmozdítása. A szegénység 
megszüntetése elleni küzdelem. A szociális 
párbeszéd előmozdítása. A 
munkanélküliség leküzdése tevékeny 
munkaerő-piaci politikák révén. A 
hosszan tartó munkanélküliség 
megelőzése. Az esélyegyenlőség és a siker 
egyenlőségének előmozdítása. Az 
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
megkönnyítése mindenki számára.

Or. en

Módosítás 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 b szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6b. A foglalkoztatás fejlesztése
Az aktív lakosság egészének, különösen a 
fiatalok és az idősek aktív részvételének 
ösztönzése. A munkaerőpiac 
működésének megerősítése. Befektetés az 
oktatásba, a továbbképzésbe, a 
készségekbe és az egész életen át tartó 
tanulásba. A vállalkozások – főként az 
innovatív vállalkozások –alapításának 
támogatása, az állami kutatás és a 
vállalkozások közötti partnerség 
támogatásával, valamint a vállalkozást 
alapítók figyelemmel kísérése a támogató 
és tanácsadó hálózatokon keresztül. Az 
álláskeresők munkahelyteremtésének 
támogatása.

Or. fr
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Módosítás 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.6 c szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.6c. Közlekedési infrastruktúra

1.6.1. A legelszigeteltebb területek 
körülzártságának megszüntetése és 
területi kapcsolódásának biztosítása. Az 
utas- és áruszállítási szolgáltatások 
elérhetőségének javítása. A szigetek 
közötti forgalom és a kabotázs hajózási 
útvonalai fejlődésének biztosítása a 
tengeren túli szigeteken 
1.6.2. A természeti környezetet kímélő
(légszennyezés, terület) és a városi 
környezetben élők életminőségét 
(légszennyezés, zaj, forgalom) óvó 
közlekedési eszközök előmozdítása az 
alternatív szállítási módokkal, a 
tömegközlekedéssel kapcsolatos 
kezdeményezések előnyben részesítésével, 
folytatva a közúthálózat struktúrájának 
átalakítását és a fuvarozók szakmai 
felkészültségének erősítésével.

Or. fr

Módosítás 1953
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.1 szakasz – 2.1.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A fenntartható növekedés és 
fejlődés gyakorlati optimális 
eredményeinek elérése érdekében fontos 
az összes uniós politika és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérésében 
szerepet játszó más kapcsolódó eszközök 
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összehangolása, valamint az unión belül 
jobban kiegyensúlyozott területfejlesztés. 
Ennek a közös politikai prioritások 
finanszírozása terén az uniós költségvetés 
és a tagállamok nemzeti és nemzeti szint 
alatti költségvetéseinek jobb 
összehangolásában, valamint az EU és a 
nemzeti, regionális és helyi szervek közötti 
jobb vertikális együttműködésben is meg 
kell jelennie.

Or. en

Indokolás

A helyi szerveket szerepeltetni kell.

Módosítás 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 2.1 szakasz – 2.1.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.1. A fenntartható növekedés és 
fejlődés gyakorlati optimális 
eredményeinek elérése érdekében fontos 
az összes uniós politika és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérésében 
szerepet játszó egyéb eszközeik 
összehangolása, valamint az unión belül 
jobban kiegyensúlyozott területfejlesztés. 
Ennek a szakpolitikák integrációjának és 
eredményességének megerősítése és az 
államháztartási mérlegek ellenőrzése, 
valamint a közös politikai prioritások 
finanszírozása terén az uniós költségvetés 
és a tagállamok nemzeti és nemzeti szint 
alatti költségvetéseinek jobb 
összehangolásában, valamint az EU és a 
nemzeti és regionális szervek közötti jobb 
vertikális együttműködésben is meg kell 
jelennie.
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Or. en

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy a költségvetések közötti jobb koordináció nem vonja maga után a 
makrogazdasági feltételesség bevezetését.

Módosítás 1955
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.1 szakasz – 2.1.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.2. A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek mindenre egységesen érvényes 
megoldásokat. Ebben az összefüggésben a 
hatékony szinergiák ösztönzése, valamint 
a helyi és regionális szintű beruházásokat 
támogató legmegfelelőbb, európai szintű 
eszközök azonosítása és előtérbe helyezése 
érdekében alaposabban elemezni kell az 
uniós politikáknak a helyszínen, valamint 
a kohézióra kifejtett hatását.

Or. en

Módosítás 1956
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.1 szakasz – 2.1.3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.1.3. A tagállamoknak a programozási és 
végrehajtási szakaszokban biztosítaniuk 
kell a következetességet a CPR hatálya alá 
tartozó alapokból finanszírozott 
beavatkozások és más uniós politikák 
célkitűzései között. Ebből a célból a 
következőkre kell törekedniük:
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Or. en

Módosítás 1957
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.2. A tagállamoknak a nemzeti 
reformprogrammal összhangban 
különösen nemzeti vagy regionális 
kutatási és innovációs (K+I) stratégiát kell 
kidolgozniuk az „intelligens 
specializációra”. E stratégiákat a nemzeti, 
regionális és más irányító hatóságok és a 
Horizont 2020 által közvetlenül érintett 
hatóságok közötti szoros együttműködés 
révén kell kidolgozni, bevonva 
ugyanakkor az olyan érdekelt feleket, 
mint az egyetemek és felsőoktatási 
intézmények, a helyi ipar és a társadalmi 
partnerek. Az ilyen innovációs 
stratégiáknak figyelembe kell venniük a 
Horizont 2020-hoz vezető és abból eredő, 
felfelé és lefelé irányuló cselekvéseket is.

Or. en

Indokolás

Irányító hatóságok nem feltétlenül csak az állam vagy régió szintjén létezhetnek.

Módosítás 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.2. A tagállamoknak a nemzeti 
reformprogrammal összhangban 
különösen nemzeti vagy regionális 
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kutatási és innovációs (K+I) stratégiát kell 
kidolgozniuk az „intelligens 
specializációra”. E stratégiákat a nemzeti 
vagy regionális irányító hatóságok és a 
Horizont 2020 által közvetlenül érintett 
hatóságok közötti szoros együttműködés 
révén kell kidolgozni, bevonva 
ugyanakkor az olyan érdekelt feleket, 
mint az egyetemek és felsőoktatási 
intézmények, a helyi ipar, a kkv-k és a 
társadalmi partnerek. Az ilyen innovációs 
stratégiáknak figyelembe kell venniük a 
Horizont 2020-hoz vezető és abból eredő, 
felfelé és lefelé irányuló cselekvéseket is.

Or. en

Módosítás 1959
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.2. A tagállamoknak a nemzeti 
reformprogrammal összhangban 
különösen nemzeti vagy regionális 
kutatási és innovációs (K+I) stratégiát kell 
kidolgozniuk az „intelligens 
specializációra”. E stratégiákat a nemzeti 
vagy regionális irányító hatóságok és a 
Horizont 2020 által közvetlenül érintett 
hatóságok közötti szoros együttműködés 
révén kell kidolgozni, bevonva 
ugyanakkor az olyan érdekelt feleket, 
mint az egyetemek és felsőoktatási 
intézmények, a helyi ipar, a kkv-k és a 
szociális gazdasági partnerek. Az ilyen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük a Horizont 2020-hoz vezető és 
abból eredő, felfelé és lefelé irányuló 
cselekvéseket is.

Or. en
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Módosítás 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – -2.2.2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-2.2.2a. „Intelligens specializáció”: az 
Európai Unió K+F és innovációs 
politikájának kidolgozására irányuló 
elképzelés. Az intelligens specializáció 
célkitűzése, hogy előmozdítsa a 
közberuházások hatékony és eredményes 
alkalmazását, az országok és régiók 
közötti szinergiák kihasználásával és 
megerősítve ezek innovációs kapacitását. 
Az intelligens specializáció stratégiája egy 
többéves stratégiai programból áll, 
amelynek célja, hogy működő nemzeti 
vagy regionális kutatási innovációs 
rendszert alakítson ki.
(Az előadó szövegének 2.2.2. pontját 
megelőző új pont.)

Or. en

Módosítás 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.2a. „A kutatási infrastruktúrák olyan 
létesítmények, források, szervezeti 
rendszerek és szolgáltatások, amelyeket a
kutató közösségek a saját területükön 
kutatás és innováció elvégzésére 
használnak. Adott esetben kutatáson kívül 
is használhatók, például oktatás vagy 
közszolgáltatások céljára. Ide tartoznak: 
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főbb tudományos berendezések (vagy 
eszközök készlete); tudásalapú források, 
mint például gyűjtemények, archívumok 
vagy tudományos adatok; e-
infrastruktúrák, például adatok, 
számítógépes és szoftverrendszerek, 
kommunikációs hálózatok és rendszerek a 
nyitottság és a digitális bizalom 
előmozdítására; bármilyen egyéb 
infrastruktúra, amelynek egyedi jellege 
nélkülözhetetlen a kutatási és innovációs 
kiválóság eléréséhez.”

Or. en

Módosítás 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.4. A lefelé irányuló cselekvéseknek 
kell biztosítaniuk az eszközöket a Horizont 
2020-ból fakadó K+I eredmények 
kiaknázásához és terjesztéséhez a piacon 
és a szélesebb kutató közösségben, és ezek 
közé tartozhatnak: kísérleti üzemek és 
szemléltető helyszínek, igazoló és korai 
szakaszok finanszírozása, inkubációs 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológia-átadási kapacitások 
és a klasztertámogatás.
(A 2.2.4. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.2 szakasz – 2.2.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2.5. A nemzeti és regionális 
hatóságoknak az ilyen innovációs 
stratégiák megtervezéséhez és 
végrehajtásához közös támogatást kell 
biztosítani, amelyek közé a következők 
tartozhatnak: az európai érdekű K+I 
infrastruktúrák közös finanszírozási 
lehetőségeinek azonosításához nyújtott 
támogatás, a nemzetközi együttműködés 
előmozdítása, szakértői értékelés révén 
módszertani támogatás; nyílt hozzáférési 
stratégiák a publikációk és kutatási 
adatok tekintetében, a helyes gyakorlat 
cseréje, valamint régiókon átnyúló képzés.
(A 2.2.5. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1964
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.3. Törekedni kell a szinergiára a LIFE 
programmal, különösen a természet 
(különösen az ökoszisztéma-szolgáltatások 
és biológiai sokféleség), a víz, a hulladék, 
a levegő, az éghajlatváltozás mérséklése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területét érintő integrált 
projektekkel. A LIFE programmal történő 
koordinációt kiegészítő jellegű támogató 
projektek, valamint a LIFE program 
szerint hitelesített megoldások, módszerek 
és megközelítések alkalmazásának 
ösztönzése útján lehet biztosítani.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok számára, különös tekintettel a 
tematikus koncentráció követelményeire.

Módosítás 1965
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.4. Megfelelő esetben a környezeti 
hatásvizsgálatok (KHV-k), 
fenntarthatósági hatásvizsgálatok (FHV-
k), stratégiai környezeti vizsgálatok (SKV-
k) és más lényeges eszközök alkalmazását 
kell előmozdítani, hogy a területi tervezés 
(ezen belül a makroregionális stratégiák) 
és a regionális és helyi döntéshozatal 
során figyelembe vegyék a biológiai 
sokféleség csökkenését és az 
éghajlatváltozás hatásait.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok és a régiók számára.

Módosítás 1966
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.4. A környezeti hatásvizsgálatok 
(KHV-k), fenntarthatósági 
hatásvizsgálatok (FHV-k), stratégiai 
környezeti vizsgálatok (SKV-k) és más 
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lényeges eszközök alkalmazását fokozni 
kell, hogy a területi tervezés (ezen belül a 
makroregionális stratégiák) és a 
regionális és helyi döntéshozatal során 
megelőzzék és figyelembe vegyék a 
biológiai sokféleség csökkenését és az 
éghajlatváltozás hatásait.

Or. en

Módosítás 1967
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.5. A tagállamoknak a környezetbarát 
gazdaság megteremtése érdekében 
ösztönözniük kell a „zöld” infrastruktúrát, 
az ökoinnovációt és az innovatív 
technológiák bevezetését.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok és a régiók számára.

Módosítás 1968
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.5. A tagállamoknak és régióknak a 
környezetbarát gazdaság megteremtése 
érdekében ösztönözniük kell a „zöld” 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt, az 
energiahatékonyságot és az innovatív 
technológiák bevezetését.
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Or. en

Módosítás 1969
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.5. A tagállamok és régiók a 
környezetbarát gazdaság megteremtése 
érdekében ösztönzik a „zöld” 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt és az 
innovatív technológiák bevezetését.
(Az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításában javasolt melléklet 2.3.5. 
bekezdését veszi át; biztosítja, hogy a 
tagállamok ösztönözzék a zöld 
infrastruktúrát, de nem kényszeríthetők 
erre, ha más sürgető kérdések forognak 
kockán.)

Or. en

Módosítás 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.5. A tagállamoknak és régióknak a 
környezetbarát gazdaság megteremtése 
érdekében ösztönözniük kell a „zöld” 
infrastruktúrát, az ökoinnovációt, az 
ökoszisztéma-alapú megoldásokat és az 
innovatív technológiák bevezetését.

Or. en
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Indokolás

Számos megoldás közül az Uniónak kifejezetten azokat az ökoszisztéma-alapú 
szolgáltatásokat kell támogatnia, amelyek rendkívül ígéretesek, és sok esetben, így például a 
vízkezelés, az áradások kezelése esetében a legjobb költséghatékonyságot tudják nyújtani. 
Ezek az érvényesítésükhöz még nem eléggé láthatóak, így kifejezett támogatást érdemelnek.

Módosítás 1971
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.8. Ezenfelül a CPR hatálya alá tartozó 
alapokból nyújtott finanszírozást össze 
lehetne hangolni a NER 300 programból 
nyújtott finanszírozással, amely az 
Európai Kibocsátáskereskedelmi rendszer 
szerinti kibocsátásiegység-aukciók 
bevételét használja fel.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok és a régiók számára.

Módosítás 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.3 szakasz – 2.3.8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.3.8. Ezenfelül a CPR hatálya alá tartozó 
alapokból nyújtott finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
nyújtott finanszírozással, amely az 
Európai Kibocsátáskereskedelmi rendszer 
szerinti kibocsátásiegység-aukciók 
bevételét használja fel a megújuló 
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energiaforrások és az energiamegtakarító 
intézkedések fellendítéséhez.[1]
[1] HL L 290., 2010.11.6., 39–48.o. 
2010/670/EU: A Bizottság 2010. 
november 3-i 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 
létrehozott kereskedelmi rendszere 
keretében történő finanszírozására 
vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról (2010/670/EU) HL L 
275., 2003.10.25. 34–46.o.
(A 2.3.8. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4. Új oktatási program – „ERASMUS 
mindenkinek”.

Or. en

Módosítás 1974
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz – 2.4.1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.1. A CPR hatálya alá tartozó alapok és 
az „Erasmus mindenkinek” program 
közötti szinergiákat növelni kell, hogy az 
emberekbe történő beruházás hatása 
maximális legyen. Ez a beruházás a 
növekedéshez és jóléthez való 
hozzájárulás révén alapvetően hasznos 
lesz mind az egyének, mind a társadalom 
egésze számára. Az „Erasmus 
mindenkinek” kizárólag transznacionális 
projekteket támogat, míg a kohéziós 
politika kifejezettebb regionális 
dimenzióval bír. A tagállamokat arra 
ösztönzik, hogy vizsgálják meg az 
„Erasmus mindenkinek” révén 
megvalósuló transznacionális 
együttműködésből eredő eszközöket és 
módszereket, és ezután a CPR hatálya alá 
tartozó alapok révén hajtsák végre azokat 
a területükön.

Or. en

Módosítás 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz – 2.4.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.1. A CPR hatálya alá tartozó alapok és 
az „Erasmus mindenkinek” program 
közötti szinergiákat biztosítani kell, hogy a 
kialakított eszközök hatékonysága, 
valamint az emberekbe történő beruházás 
társadalmi és gazdasági hatása maximális 
legyen. Ez az összehangolt beruházás a 
növekedéshez és jóléthez való 
hozzájárulás, a kultúrák közötti jobb 
megértés biztosítása, a mind formális, 
mind informális oktatási és képzési 
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cselekvések széles köréhez történő 
hozzájárulás biztosítása, valamint ifjúsági 
kezdeményezések, polgári cselekvések és 
valamennyi generációt megcélzó jellege 
révén alapvetően hasznos lesz mind az 
egyének, mind a társadalom egésze 
számára. Az új oktatási program, a 
Bizottság által javasolt „Erasmus 
mindenkinek” főként transznacionális 
projekteket támogat, míg a kohéziós 
politika hangsúlyosabb regionális 
dimenzióval bír. A tagállamokat és 
régiókat arra ösztönzik, hogy vizsgálják 
meg az „Erasmus mindenkinek” révén 
megvalósuló transznacionális 
együttműködésből eredő eszközöket és 
módszereket, és ezután a CPR hatálya alá 
tartozó alapok révén hajtsák végre azokat 
a területükön.

Or. en

Módosítás 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz – 2.4.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” közötti tényleges 
koordinációt, világos különbséget téve a 
beruházások típusai és a támogatott 
célcsoportok között. Az „Erasmus 
mindenkinek” a támogatását 
transznacionális projektekre 
összpontosítja, beleértve a diákok, fiatalok 
és munkatársak mobilitását, valamint 
Európa-szerte szervezetek és intézmények 
közötti stratégiai partnerségekre és a 
szakpolitika kidolgozását és végrehajtását 
támogató cselekvésekre. A kohéziós 
politika elsődleges beruházási 



AM\904624HU.doc 71/105 PE491.163v01-00

HU

prioritáscélja az „Erasmus mindenkinek” 
programot kiegészítő fellépés biztosítása 
iránti igényre válaszol az alábbiak 
területén: oktatás (óvodák, általános és 
középiskolák, egyetemek 
infrastruktúráinak támogatása), 
munkaerő-piaci képzés (annak 
biztosítására, hogy minden munkát kereső 
vagy karrierjét megváltoztatni kívánó 
felnőtt támogatható legyen, ahogy az 
korábban a Leonardo da Vinci alprogram 
„Emberek a munkaerőpiacon” cselekvése 
szerint volt) és általában véve a felnőtt 
tanulók.

Or. en

Módosítás 1977
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz – 2.4.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” közötti tényleges 
koordinációt, világos különbséget téve a 
beruházások típusai és a támogatott 
célcsoportok között. Az „Erasmus 
mindenkinek” a támogatását 
transznacionális projektekre fogja 
összpontosítani, beleértve a diákok, 
fiatalok, vállalkozók, munkatársak, 
valamint a helyi és regionális tanácsok 
képviselőinek mobilitását; emellett 
Európa-szerte szervezetek és intézmények 
közötti stratégiai partnerségekre és a 
szakpolitika kidolgozását és végrehajtását 
támogató cselekvésekre összpontosít. A 
kohéziós politika elsődleges beruházási 
prioritáscéljainak a következőknek kell 
lenniük: oktatás, munkaerő-piaci képzés, 
felnőtt tanulók mobilitása és 
kapacitásépítés, különösen a kevésbé 
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fejlett régiókban.

Or. en

Indokolás

A vállalkozók és munkatársak mellett az Erasmus mindenkinek programnak lehetőséget kell 
nyújtania a helyi és regionális tanácsok képviselőinek, valamint a közigazgatásban dolgozó 
személyek cseréjére. A kohéziós politikának az e rendeletben megállapítottak szerint hozzá 
kell járulnia a kapacitásépítéshez.

Módosítás 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 szakasz – 2.4.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4.3. Ezenfelül az oktatással, ifjúsággal 
és sporttal foglalkozó új program 
keretében jobb eredményeket fognak 
elérni a mobilitást és az uniós szinten 
azonosított legjobb gyakorlatok és 
innovatív projektek beépítését végző 
tevékenységeket szolgáló alapok 
összesítése terén, biztosítva, hogy uniós, 
nemzeti és regionális szinten ügyeljenek a 
polgárok felé irányuló, valódi, átlátható és 
könnyen hozzáférhető kommunikációra.

Or. en

Módosítás 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 a szakasz (új) – 2.4 a 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a. A társadalmi változás és innováció 
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uniós programja (PSCI)
2.4a.1. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
és 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 tisztességes 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, a munkakörülmények javítása, 
valamint a fiatalok foglalkoztatási és 
oktatási helyzetének javítása tekintetében.

Or. en

Módosítás 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 a szakasz (új) – 2.4 a 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a.2. A tagállamoknak élniük kell a 
lehetőséggel és lépniük kell az Európai 
Szociális Alap szerinti kiegészítő 
cselekvések terén, amelyek összhangban 
állnak a PSCI szerint végzett
tevékenységekkel, olyan területeken, mint 
a szociális párbeszéd, 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.
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Or. en

Módosítás 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 a szakasz (új) – 2.4 a 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a.3. Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek a határövezetekben 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 
Európai Szociális Alap.

Or. en

Módosítás 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 a szakasz (új) – 2.4 a 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a.4. A kiegészítő jelleg biztosítása 
érdekében a PSCI szerinti intézkedéseket 
szorosan össze kell hangolni a kohéziós 
politika keretében végrehajtott 
intézkedésekkel. A tagállamoknak össze 
kell hangolniuk a KSK-alapok, különösen 
az ESZA és az ERFA szerint zajló 
megfelelő cselekvéseket a PSCI 
mikrofinanszírozási pillérének 
cselekvéseivel, amelyek célja, hogy 
növeljék a mikrofinanszírozás 
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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 mikrovállalataikat 
elindítani vagy fejleszteni kívánó, 
sebezhető személyek számára, kor alapján 
történő mindennemű megkülönböztetés 
nélkül, valamint különösen a szociális 
gazdaság terén tevékenykedő 
mikrovállalatok, illetve a munkaerőpiactól 
legtávolabb eső személyeket foglalkoztató 
mikrovállalatok számára.

Or. en

Módosítás 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.4 a szakasz (új) – 2.4 a 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.4a.5. Az Európai Parlament 
kezdeményezésére a PSCI-n belül az 
„Ifjúsági kezdeményezés fejezet” 
támogatja a cselekvéseket a 25 év alatti 
személyek esetében, egyebek közt az iskola 
korai elhagyásának megelőzését célzó 
cselekvéseket, különösen a képzésbe 
történő visszailleszkedés révén, a 
foglalkoztatás, az oktatás és a képzés 
világát szorosabban összekapcsoló, a 
munkaerőpiac szempontjából lényeges 
készségek fejlesztését, az első 
munkatapasztalat és a munkahelyi képzés
támogatását – annak érdekében, hogy a 
fiataloknak lehetőséget nyújtsanak mind a 
lényeges készségek és a munkatapasztalat, 
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mind pedig a minőségi szakmai gyakorlat 
és tanulószerződéses gyakorlati képzés 
megszerzésétre –, valamint a 
munkaerőpiacra való belépésük 
támogatását. E cselekvések erősítése 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
megfelelő cselekvéseket kell létrehozniuk 
a KSK-alapok szerinti programjaikban.

Or. en

Módosítás 1984
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA és a 
Kohéziós Alap, a Transzeurópai 
Hálózatok és az európai 
összekapcsolódási eszköz tervezését szoros 
együttműködésben kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
infrastruktúra különböző típusainak (a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
terén) optimális kapcsolódásai helyi, 
regionális és nemzeti szinten, valamint 
Unió-szerte adottak legyenek. Az európai 
és egységes piaci dimenzióval bíró 
projektek esetében biztosítani kell az 
alapok maximális kihasználását, 
különösen prioritásként kezelve a 
közlekedés, az energia és a digitális 
hálózatok területét. Különösen a kelet-
nyugati kapcsolatok szorulnak javításra új 
közlekedési infrastruktúra létrehozása 
és/vagy a meglevő infrastruktúra 
fenntartása, felújítása vagy korszerűsítése 
révén.

Or. en
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Módosítás 1985
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében biztosítani kell 
az egymást kiegészítő jelleget és a 
koordinációt az ERFA és a Kohéziós 
Alap, a Transzeurópai Hálózatok és az 
európai összekapcsolódási eszköz közös 
beavatkozási területein, annak biztosítása 
érdekében, hogy az infrastruktúra 
különböző típusainak (a közlekedés, az 
energia és a távközlés terén) optimális 
kapcsolódásai helyi, regionális és nemzeti 
szinten, valamint Unió-szerte adottak 
legyenek. Az európai és egységes piaci 
dimenzióval bíró projektek esetében 
biztosítani kell az alapok maximális 
kihasználását, különösen prioritásként 
kezelve a közlekedés, az energia és a 
digitális hálózatok területét.

Or. en

Módosítás 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
1 j melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.2. Éppúgy, ahogy a nemzeti 
infrastruktúrát koherens módon kell 
megtervezni, figyelembe véve az Unió 
határokon átnyúló összeköttetéseinek 
alakulását és összeköttetéseket alakítva ki 
a tagállamon belüli régiók között, a 
terveket valós és tervezett közlekedési 
igényekre és a hiányzó összeköttetések és 
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a szűk keresztmetszetek azonosítására kell 
alapozni. Az átfogó hálózat regionális 
összeköttetéseibe és a közlekedési 
infrastruktúra transzeurópai 
törzshálózatába (TEN-T) történő 
beruházásnak biztosítania kell, hogy a fő 
hálózatok és a határokon keresztüli 
összeköttetések fenntartható közlekedési 
módjainak hiányzó összeköttetései 
teremtette lehetőségek előnyösek legyenek 
a városi és vidéki térségek számára.
(A 2.5.2. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1987
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.3. Az adott tagállamon kívüli hatással 
járó beruházások prioritásainak 
megállapítását össze kell hangolni a TEN-
T tervezésével, hogy az ERFA és a 
Kohéziós Alap közlekedési 
infrastruktúrába történő beruházásai 
teljes mértékben összhangban álljanak a 
TEN-T iránymutatásokkal, amelyek 
meghatározzák az Unió közlekedési 
prioritásait, beleértve: az integrált TEN-T 
hálózat jövőbeli fejlesztését és a 
multimodális folyosó elképzelést.

Or. en

Módosítás 1988
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.4 bekezdés



AM\904624HU.doc 79/105 PE491.163v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
jövőképét vázolja fel, kiemelve, hogy a 
közlekedési ágazatban az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős 
csökkentésére van szükség. A CPR 
hatálya alá tartozó alapokat illetően ez azt 
jelenti, hogy a közlekedés fenntartható 
formáira és az olyan területeken végzett 
beruházásokra összpontosítanak, amelyek 
a legnagyobb európai hozzáadott értéket 
nyújtják, mint például a transzeurópai 
hálózatok. A beruházásokat az 
azonosításukat követően a mobilitáshoz, 
fenntarthatósághoz, fenntartható 
gazdasági növekedéshez, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az egységes európai 
közlekedési térséghez való hozzájárulásuk 
szerint kell fontossági sorrendbe állítani. 
Szükségesnek tartják a tagállamok 
bevonását abba a folyamatba, amelyben 
elkészítik „a közlekedési törzshálózat előre 
meghatározott projektjeinek felsorolását”, 
és a kohéziós országok szükségletei nem 
hagyhatók figyelmen kívül.

Or. en

Módosítás 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve[1] egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
jövőképét vázolja fel, kiemelve, hogy a 
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közlekedési ágazatban az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős 
csökkentésére van szükség. A CPR 
hatálya alá tartozó alapokat illetően ez azt 
jelenti, hogy a közlekedés fenntartható 
formáira és az olyan területeken végzett 
beruházásokra összpontosítanak, amelyek 
a legnagyobb európai hozzáadott értéket 
nyújtják, mint például a transzeurópai 
hálózatok. A beruházásokat az 
azonosításukat követően a mobilitáshoz, 
fenntarthatósághoz, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez, a 
biztonsághoz, a zajcsökkentéshez és az 
egységes európai közlekedési térséghez 
való hozzájárulásuk szerint kell fontossági 
sorrendbe állítani.
[1] „Útiterv az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításához –
Úton egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszer felé” –
COM(2011)144.
(A 2.5.4. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
jövőképét vázolja fel, kiemelve, hogy 
2050-re a közlekedési ágazatból származó 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
60%-os csökkentésére van szükség az 
1990-es szintekhez képest.
(...)
Az azonosított beruházásokat a 
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mobilitáshoz, fenntarthatósághoz, 
különösen a csökkent környezeti 
hatáshoz, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az 
egységes európai közlekedési térséghez 
való hozzájárulásuk szerint kell fontossági 
sorrendbe állítani.

Or. en

Indokolás

A közlekedésről szóló fehér könyv világos, mérhető célt határoz meg, amelyet itt a nagyobb 
egyértelműség kedvéért meg kell említeni. Az éghajlati hatások nem a közlekedés egyetlen 
környezeti hatását jelentik (például az ökoszisztémák felaprózódása szintén jelentős), így 
általában véve a csökkent környezeti hatásokra vonatkozó követelményt kell megemlíteni.

Módosítás 1991
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.4. A Bizottság közlekedésről szóló 
fehér könyve egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
jövőképét vázolja fel, kiemelve, hogy a 
közlekedési ágazatban az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának jelentős 
csökkentésére van szükség. A CPR 
hatálya alá tartozó alapokat illetően ez azt 
jelenti, hogy a közlekedés fenntartható 
formáira és az olyan területeken végzett 
beruházásokra összpontosítanak, amelyek 
a legnagyobb európai hozzáadott értéket 
nyújtják, mint például a transzeurópai 
hálózatok. A beruházásokat az 
azonosításukat követően a 
hozzáférhetőséghez és mobilitáshoz, 
fenntarthatósághoz, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és 
az egységes európai közlekedési térséghez 
való hozzájárulásuk szerint kell fontossági 
sorrendbe állítani.
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(Az előadó KSK-ra vonatkozó módosítása 
2.5.4. bekezdését veszi át, de hivatkozást 
illeszt be a hozzáférhetőségre nézve.)

Or. en

Módosítás 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.5. A tagállamoknak és régióknak a 
meglevő infrastruktúrák kapacitását 
jelentős fejlesztés és megfelelő esetben új 
infrastruktúra építése révén fokozó 
beruházásokra kell hangsúlyt fektetniük. 
Az elsődleges infrastruktúra fejlesztésében 
és karbantartásában rejlő potenciál 
kihasználását célzó cselekvéseket is végre 
kell hajtani annak érdekében, hogy 
előkészítsék és segítsék az üvegszálas 
hálózatok kiépítését, mind a vidéki 
térségek eléréséhez, mind pedig az otthoni 
üvegszálas megoldásokba való 
beruházáshoz.
(A 2.5.5. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1993
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.5. A tagállamoknak a beruházásokat 
az új infrastruktúra kiépítésére és a 
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meglevő infrastruktúrák kapacitásának 
jelentős fejlesztés útján végzett növelésére 
kell összpontosítaniuk. A TEN-T 
infrastruktúrák fenntartása szükség 
esetén szintén jelentős beruházást vehet 
igénybe.

Or. en

Indokolás

Az infrastruktúra felújítása és karbantartása beruházást és munkahelyeket is teremt.

Módosítás 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.6. Ami a tengeri közlekedést illeti, a 
szárazföldi infrastruktúrával történő teljes 
körű integráció révén hatékony be- és 
kilépési pontként szolgáló kikötőket kell 
kialakítani. A kikötőbe való belépésre és a 
szárazföldi kapcsolatokra vonatkozó 
projekteket prioritásként kell kezelni. A 
rövid tengeri szállítás és a belvízi hajóutak 
fejlesztésének meg kell erősítenie a 
fenntartható európai teherszállítási 
hálózatokhoz való hozzájárulásukat.
(A 2.5.6. bekezdés változásai.)

Or. en

Módosítás 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.6. Ami a tengeri közlekedést illeti, a 
szárazföldi infrastruktúrával történő teljes 
körű integráció révén hatékony belépési 
pontként szolgáló kikötőket kell 
kialakítani. A kikötőbe való belépésre és a 
szárazföldi kapcsolatokra vonatkozó 
projekteket prioritásként kell kezelni. A 
belvízi hajóutak fejlesztésekor fel kell 
mérni azok környezeti hatását, 
megerősítve ugyanakkor azok 
hozzájárulását a fenntartható európai 
teherszállítási hálózatokhoz.

Or. en

Indokolás

A belvízi közlekedés nem magától értetődően fenntartható: biztosítania kell, hogy gondosan 
megelőzzék és mérsékeljék az édesvízi ökoszisztémákra gyakorolt, potenciálisan katasztrofális 
hatásokat, amelyek ellentétesek a biológiai sokféleségre vonatkozó uniós célokkal.

Módosítás 1996
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.7. Különösen törekedni kell az ERFA 
és a Kohéziós Alap szerinti, közös 
irányítás alatt zajló, illetve a 
központosított irányítás alá tartozó, a 
projekteket versenyeztetve kiválasztó 
eszköz, az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) szerinti infrastruktúra-
beruházások egymást kiegészítő jellegére. 
A CEF főként olyan törzshálózati 
projekteket fog finanszírozni (ezek az 
átfogó hálózat stratégiailag legfontosabb 
részei), amelyek a legnagyobb európai 
hozzáadott értéket képviselik, és amelyek a 
TEN-T tekintetében a végrehajtás 



AM\904624HU.doc 85/105 PE491.163v01-00

HU

szempontjából a jelek szerint a
legösszetettebbek: határokon átnyúló, 
hiányzó összeköttetések, fő szűk 
keresztmetszetek és a közlekedési módok 
összekapcsolása. A Kohéziós Alap a 
közlekedési hálózatokban a TEN-T 
infrastruktúra támogatása révén nagy 
európai hozzáadott értéket jelentő 
projektekre fog összpontosítani, mind a 
törzs-, mind pedig az átfogó hálózatra 
nézve.

Or. en

Módosítás 1997
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.8. A Kohéziós Alap és a strukturális 
alapok a helyi és regionális 
infrastruktúrákat és ezek elsődleges 
fontosságú Uniós hálózatokkal való 
összeköttetéseit biztosítják az energia- és a 
távközlési ágazatban is. Ezenfelül 
különösen a városi térségek elkerülése, a 
korszerű és környezetbarát 
tömegközlekedés, az intelligens 
forgalomirányítási rendszerek, valamint
állami logisztikai platformok vagy 
intermodális terminálok terén mozdítják 
elő a fenntartható városi mobilitást.

Or. en

Módosítás 1998
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.5 szakasz – 2.5.8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.5.8. A Kohéziós Alap és a strukturális 
alapok a helyi és regionális 
infrastruktúrákat és ezek elsődleges 
fontosságú Uniós hálózatokkal való 
összeköttetéseit biztosítják az energia- és a 
távközlési ágazatban is, különös hangsúlyt 
fektetve a határ menti régiókra.
(Az előadó KSK-ra vonatkozó 
módosításában javasolt melléklet 2.5.8. 
bekezdését veszi át, hangsúlyt helyezve a 
határ menti régiókra.)

Or. en

Indokolás

A határ menti régiók különösen kiszolgáltatottak a hiányzó infrastruktúra-összeköttetések 
szempontjából, és ezért ezeket hangsúlyozni kell az elsődleges fontosságú hálózatokkal való 
összekapcsolást illetően.

Módosítás 1999
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.6 szakasz – 2.6.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6.2. Az alaposabb területi integráció, 
valamint a kohéziós politika és az európai 
szomszédsági eszközök szerint zajló 
területi együttműködési tevékenységek 
közötti szinergiák biztosítására kell 
építkezni. Az említett eszközök egymást 
kiegészítő jellegének megteremtésével 
kapcsolatos potenciál a határokon átnyúló 
együttműködési tevékenységek 
tekintetében a legerősebb. A 
tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, 
hogy a meglevő tevékenységek az újonnan 
létrejött európai területi együttműködési 
csoportosulásokkal párosuljanak, különös 
tekintettel a koordinációra és a legjobb 
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gyakorlatok cseréjére.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok számára.

Módosítás 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 2 rész – 2.6 szakasz – 2.6.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.6.2. Az alaposabb területi integráció, 
valamint a kohéziós politika és az európai 
szomszédsági eszközök szerint zajló 
területi együttműködési tevékenységek 
közötti szinergiák biztosítására kell 
építkezni. Az említett eszközök egymást 
kiegészítő jellegének megteremtésével 
kapcsolatos potenciál a határokon átnyúló 
együttműködési tevékenységek és a 
makroregionális stratégiák tekintetében a 
legerősebb. A tagállamoknak és régióknak 
ezért biztosítaniuk kell, hogy a meglevő 
tevékenységek az újonnan létrejött 
európai területi együttműködési 
csoportosulásokkal párosuljanak, különös 
tekintettel a koordinációra és a legjobb 
gyakorlatok cseréjére.

Or. en

Módosítás 2001
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a CPR hatálya alá tartozó alapokból 
finanszírozott beavatkozások szinergiákat 
teremtsenek, és az ésszerűsítés az 
igazgatási költségek és gyakorlatban 
jelentkező terhek csökkenéséhez vezessen.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek.

Módosítás 2002
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3.2. A CPR hatálya alá tartozó alapok 
végrehajtásáért felelős minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell dolgozniuk a partnerségi szerződés és 
a programok előkészítésében, 
végrehajtásában, figyelemmel kísérésében 
és értékelésében. Különösen az alábbiakat 
kell tenniük:
a) a KSK-alapok közötti koordinációs 
mechanizmus kialakításának biztosítása, 
azaz a kohéziós politika (Kohéziós Alap és 
strukturális alapok), a vidékfejlesztési 
politika (Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alap) és a tengerpolitika 
(Európai Tengerügyi és Halászati Alap) 
közötti koordináció;
b) olyan beavatkozási területek 
azonosítása, amelyeken a CPR hatálya alá 
tartozó alapok egymást kiegészítő módon 
kombinálhatók az e rendeletben 
meghatározott tematikus célkitűzések 
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eléréséhez;
c) több alapból finanszírozott operatív 
programok kidolgozása;
d) annak előmozdítása, hogy a CPR 
hatálya alá tartozó alapok egyikéért 
felelős irányító hatóságok a szinergiák 
biztosítása és az átfedések elkerülése 
érdekében bevonjanak más irányító 
hatóságokat és érintett minisztériumokat a 
támogatási rendszerek kialakításába;
e) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a CPR hatálya alá tartozó 
alapokat végrehajtó programokhoz, és 
más közös irányítási és ellenőrzési 
rendelkezések kialakítása a CPR hatálya 
alá tartozó alapok végrehajtásáért felelős 
hatóságok közötti koordináció 
elősegítésére;
f) a kérelmezőket és kedvezményezetteket 
célzó, közös e-kormányzási megoldások és 
a CPR hatálya alá tartozó egyes alapokon 
keresztül rendelkezésre álló támogatási 
lehetőségekkel kapcsolatos egyablakos 
tanácsadás alkalmazása.

Or. en

Indokolás

Az előadó KSK-ra vonatkozó módosításában javasolt melléklet 3.2. bekezdését veszi át, de 
hivatkozást illeszt be a koordinációs mechanizmusokra és a több alapból finanszírozott 
operatív programokra nézve.

Módosítás 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan beavatkozási területek 
azonosítása, amelyeken a CPR hatálya alá 
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tartozó alapok egymást kiegészítő módon 
kombinálhatók az e rendeletben 
meghatározott egy vagy több tematikus 
célkitűzés eléréséhez;
(A 3.2. bekezdés a) pontjának változásai.)

Or. en

Módosítás 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) olyan beavatkozási területek 
azonosítása, amelyeken a CPR hatálya alá 
tartozó alapokat egymást kiegészítő 
jelleggel kombinálni lehet az e 
rendeletben meghatározott tematikus 
célkitűzések eléréséhez, figyelembe véve a 
határokon átnyúló szempontokat és a 
határ másik oldalán fennálló helyzetet;

Or. xm

Indokolás

Azoknak a támogatási területeknek, ahol a finanszírozás ötvözhető, a határokon átnyúló 
területeket is figyelembe kell venniük.

Módosítás 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak előmozdítása, hogy a CPR 
hatálya alá tartozó alapok egyikéért 
felelős irányító hatóságok a szinergiák 
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biztosítása és az átfedések elkerülése, 
valamint a több alapra épülő megközelítés 
előmozdítása érdekében bevonjanak más 
irányító hatóságokat és érintett 
minisztériumokat a támogatási rendszerek 
kialakításába;
(A 3.2. bekezdés b) pontjának változása.)

Or. en

Módosítás 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 3 rész – 3.2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) közös stratégiai környezeti vizsgálatok 
elvégzése a CPR hatálya alá tartozó 
alapokat végrehajtó összes program 
együttes halmozott hatására nézve. Ez 
történhet a partnerségi szerződés 
stratégiai környezeti értékelésének 
formájában.

Or. en

Indokolás

A CPR hatálya alá tartozó alapok adott országban vagy régióban összesített környezeti 
teljesítményét csak akkor lehet vizsgálni, ha az említett alapok végrehajtását meghatározó 
programokat együtt értékelik. Ez a programok egymást kiegészítő jellegének és 
következetességének biztosításához is elengedhetetlen.

Módosítás 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A területi (határokon átnyúló, 
transznacionális és régióközi) 
együttműködés prioritásai

Or. xm

Indokolás

A pontosítás érdekében a módosításban a „koordináció” szó helyébe az „együttműködés” szó 
lép.

Módosítás 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.3 szakasz – 4.3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.3a. A határokon átnyúló, közösségi 
szinten irányított helyi fejlesztés (a 
vidékfejlesztés keretébe tartozó LEADER 
és a korábbi „kisebb projektalap” 
tapasztalatai alapján) kiegészítheti és 
fokozhatja a sikeres területi 
együttműködés megvalósítását, azzal a 
céllal, hogy a döntéshozatalt és a 
végrehajtást az állami, magán- és civil 
szektorbeli szereplők partnerségére 
ruházva növelje a határokon átnyúló 
programok eredményességét és 
hatékonyságát.

Or. en

Módosítás 2009
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A területi (határokon átnyúló, 
transznacionális és régióközi) koordináció 
prioritásai
4.1. A regionális fejlesztés, 
munkahelyteremtés és kohézió terén a 
komoly potenciál a közigazgatási 
határokon átlépő és a természetes határok 
leküzdésére törekvő együttműködésben 
rejlik. Rendszerint a közös területen 
fennálló közös szükségleteken alapuló 
együttműködés a legeredményesebb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
abból a felismerésből fakad, hogy a 
közigazgatási határok sok kihívásnak nem 
szabnak gátat. Az eredményes válasz 
közös, együttműködésen alapuló fellépés 
és a tudás megfelelő területi szinten 
történő megosztását igényli.
4.3. Ezenfelül a határ menti régiókban 
rejlő potenciált helyileg irányított 
támogató intézkedésekkel lehetne 
kihasználni.
4.4. Az akadályok leküzdésének a CPR 
hatálya alá tartozó alapok 
programozásának részét kell képeznie – a 
meglevő makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek a tervezési szakasztól meg 
kell jelenniük az érintett operatív 
programokkal kapcsolatos szükségletek 
elemzésében és a célok 
meghatározásában. Ezek a stratégiák nem 
fogják elérni a céljukat, ha a 
makroregionális stratégiák célkitűzései 
nem szerepelnek az érintett régiókban és 
tagállamokban zajló kohéziós politikai 
programok stratégiai tervezésében.
4.5. A tagállamoknak és régióknak
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
ténylegesen hozzájáruljanak az Európa 
2020 célkitűzéseihez. A tagállamok és 
régiók így segíthetik az együttműködést, 
valamint új megoldásokat tesztelhetnek, 
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próbálhatnak ki és vezethetnek be, 
biztosítva, hogy az együttműködést a 
tágabb politikai célokat támogatva 
szervezik meg. Szükség esetén a területi 
együttműködést arra kell felhasználni, 
hogy a politikai döntéshozók határokon 
túlról együtt dolgozzanak a közös 
problémák leküzdésén.
4.6. A tagállamoknak és régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban az együttműködés előtt álló 
akadályok leküzdését szolgáló hasznos 
eszköznek kell tekinteniük, amely viszont 
támogatná a nemzeti és regionális 
politikai célokat, a program területén 
kívüli hatásokat is eredményezve.

Or. en

Indokolás

Az előadó KSK-ra vonatkozó módosításában javasolt melléklet 4. részét veszi át, ám törli az 
eredeti 4.4. szakaszt.)

Módosítás 2010
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.4. A két meglevő makroregionális 
stratégia készítette elő a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
szervezze. A makroregionális stratégiákba 
tartozó projekteket és a területi 
együttműködés egyéb formáit mind az 
ERFA-ból, mind az ESZA-ból támogatni 
lehet, és így a makroregionális stratégiák 
támogatásának sajátos feltételeit adott 
esetben vázolni lehetne a programokban.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok számára, különös tekintettel arra, 
hogy az EU-nak nem minden területére vonatkoznak makroregionális stratégiák.

Módosítás 2011
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.5. Az akadályok leküzdésének a CPR 
hatálya alá tartozó alapok 
programozásának részét kell képeznie – a 
meglevő makroregionális stratégiák 
célkitűzései megfelelő esetben a tervezési 
szakasztól megjelenhetnek az érintett 
operatív programokkal kapcsolatos 
szükségletek elemzésében és a célok 
meghatározásában.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás fenntartja a rugalmasságot a tagállamok számára, különös tekintettel arra, 
hogy az EU-nak nem minden területére vonatkoznak makroregionális stratégiák.

Módosítás 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A területi (határokon átnyúló, 
transznacionális és régióközi) koordináció 
prioritásai
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4.1. A regionális fejlesztés, 
munkahelyteremtés és kohézió terén a 
komoly potenciál a közigazgatási 
határokon átlépő és a természetes határok 
leküzdésére törekvő együttműködésben 
rejlik. Rendszerint a közös területen 
fennálló közös szükségleteken alapuló 
együttműködés a legeredményesebb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
abból a felismerésből fakad, hogy a 
közigazgatási határok sok kihívásnak nem 
szabnak gátat. Az eredményes válasz 
közös, együttműködésen alapuló fellépés 
és a tudás megfelelő területi szinten 
történő megosztását igényli.

4.3. Ezenfelül a határ menti régiókban 
rejlő potenciált helyileg irányított 
támogató intézkedésekkel lehetne 
kihasználni.
4.4. A két meglevő makroregionális 
stratégia készítette elő a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
szervezze. A stratégiák fokozták annak 
megértését, hogy az egyetlen tagállam 
által nem megoldható problémák kezelése 
terén együttműködésre van szükség, mint 
amilyen például a Balti-tenger vagy a 
Duna megtisztítása. A makroregionális 
stratégiákat és a területi együttműködés 
egyéb formáit mind az ERFA-ból, mind az 
ESZA-ból támogatni lehet, és a 
makroregionális stratégiák 
támogatásának sajátos feltételeit vázolni 
kell a programokban.
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4.5. Az akadályok leküzdésének a CPR 
hatálya alá tartozó alapok 
programozásának részét kell képeznie – a 
meglevő makroregionális stratégiák 
célkitűzéseinek a tervezési szakasztól meg 
kell jelenniük az érintett operatív 
programokkal kapcsolatos szükségletek 
elemzésében és a célok 
meghatározásában. Ezek a stratégiák nem 
fogják elérni a céljukat, ha a 
makroregionális stratégiák célkitűzései 
nem szerepelnek az érintett régiókban és 
tagállamokban zajló kohéziós politikai 
programok stratégiai tervezésében.
4.6. A tagállamoknak és régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban az együttműködés előtt álló 
akadályok leküzdését szolgáló hasznos 
eszköznek kell tekinteniük, amely viszont 
támogatná a nemzeti és regionális 
politikai célokat, a program területén 
kívüli hatásokat is eredményezve.
A 4.6. bekezdés törölve az előadó 
szövegének 4. részéből.

Or. en

Módosítás 2013
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.6. A tagállamoknak ugyanakkor 
biztosítaniuk kell, hogy a területi 
együttműködési programok ténylegesen 
hozzájáruljanak az Európa 2020 
célkitűzéseihez. A tagállamok és régiók 
így segíthetik az együttműködést, valamint 
új megoldásokat tesztelhetnek, 
próbálhatnak ki és vezethetnek be, 
biztosítva, hogy az együttműködést a 
tágabb politikai célokat támogatva 



PE491.163v01-00 98/105 AM\904624HU.doc

HU

szervezik meg. Szükség esetén a területi 
együttműködést arra kell felhasználni, 
hogy a politikai döntéshozók határokon 
túlról együtt dolgozzanak a közös 
problémák leküzdésén.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek.

Módosítás 2014
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.7. A tagállamoknak a területi 
együttműködési programokat elsősorban 
az együttműködés előtt álló akadályok 
leküzdését szolgáló hasznos eszköznek kell 
tekinteniük, amely viszont támogatná a 
nemzeti és regionális politikai célokat, a 
program területén kívüli hatásokat is 
eredményezve.

Or. en

Indokolás

A programozásért a tagállamok felelősek.

Módosítás 2015
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 rész – 4.7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.7a. A tagállamoknak és a Bizottságnak 
biztosítaniuk kell, hogy a területi 
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együttműködési programok tényleges, 
működő kapcsolatot írjanak elő a CPR 
hatálya alá tartozó alapok, valamint az 
európai összekapcsolódási eszközről és a 
TEN-ről szóló rendeletek között.
(Ezt a szövegrészt a társszerzők 4.7. 
bekezdésre vonatkozó szövege mögé kell 
helyezni, alapos tervezést illesztve be a 
különböző alapokból eredő infrastruktúra-
kapcsolatok terén, különösen a határ menti 
régiókban.)

Or. en

Módosítás 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
5 melléklet – 4 rész – 4.7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.7a. A határokon átnyúló, a területi és a 
régiók közötti együttműködés keretében 
kiemelt figyelmet kell fordítani az EUMSZ 
379. cikke alá eső régiókra, amelyek 
esetében különleges kötöttségeknek kell 
eleget tenniük.

Or. fr

Módosítás 2017
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A kohéziós beruházások értékelése
4a.1. A kohéziós politika európai 
hozzáadott értékének és az Európa 2020 
stratégiához és az egész EU-ra kiterjedő 
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egyéb célkitűzésekhez való 
hozzájárulásának értékelése céljából a 
tagállamok megbízható, 
eredményorientált mutatókon alapuló, 
átfogó és következetes értékelési rendszert 
dolgoznak ki. Ezeket a mutatóknak 
előzetes és SKV-értékeléseknek kell 
alávetni.
4a.2. Az értékelésnek az előzetes 
feltételektől függő partnerségi szerződés, 
programok és stratégiák programozási 
szakaszában kell megtörténnie, azok 
előzetes értékelésén és SKV-ján belül, 
mivel szisztematikus kérdésről van szó. E 
szisztematikus vizsgálat hiányában az 
egyes projektek értékelése nem elegendő.
4a.3. A politikákkal kapcsolatos értékelés 
következetességének biztosítása érdekében 
a mutatórendszernek közvetlenül 
kapcsolódnia kell a projektszintű 
mutatókhoz és a projekt kiválasztási 
kritériumaihoz.

Or. en

Indokolás

A mutatók és célok következetes és átfogó rendszerére van szükség, hogy a kohéziós 
politikának az egész EU-ra vonatkozó célokhoz való hozzájárulását értékelhessék. Az 
értékelési rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy az Európai 2020 stratégia felső szintű 
céljait programszintű és projektszintű mutatókba ültesse át, hogy képes legyen nyomon 
követni az egyes programok és projektek hatását, és a programok e célok eléréséhez való 
hozzájárulását. A jelenlegi időszakban hiányoznak ezek az összekapcsolódások, ami gyakran 
a politika átfogó célkitűzéseit aláásó, nem szisztematikus megközelítésekhez vezetett.

Módosítás 2018
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Végrehajtás
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Or. en

Indokolás

A KSK javasolt mellékletéből hiányzik néhány általános megjegyzés a végrehajtással 
kapcsolatban. Ezért egészült ki egy új 5. résszel.

Módosítás 2019
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.1. A Bizottság végrehajtási aktusok 
útján meghatározza az összes KSK-alapra 
vonatkozó fő célokat és a KSK-alapok 
által kezelt fő cselekvések indikatív 
jegyzékét. A végrehajtási aktusok az 
általános végrehajtási elvekre is 
kiterjednek.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek biztosítania kell, hogy a Bizottság meghatározza a tagállami beavatkozásokat 
és a lehetséges fő beruházásokat, beleértve az arra vonatkozó javaslatokat, hogyan lehetne 
azokat végrehajtani.

Módosítás 2020
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.2. A Bizottság az EU szintjén 
maximális, harmonizált és egyszerűsített 
szabályokat határoz meg, különösen a 
támogathatósági szabályok, az 
átalányösszegek alkalmazása, az 
átalányösszegű finanszírozás, az 
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egységköltségek módszertana, a 
társfinanszírozás rendszere, a forgó 
politika stb. tekintetében.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok megfelelő programozást és végrehajtást írjanak elő, a 
Bizottságnak időszerű, pontos és egyértelmű iránymutatást kell adnia a konkrét részletekről.

Módosítás 2021
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 3 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.3. A Bizottság meghatározza a 
partnerségi megállapodások és a 
programok tárgyalásai és végrehajtása 
során alkalmazott maximális belső 
koordinációját.

Or. en

Indokolás

A koordinációra és együttműködésre nemcsak a tagállamok szintjén, hanem uniós szinten is 
szükség van, különösen a Bizottság különböző főigazgatóságai között.

Módosítás 2022
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 4 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.4. A tagállamoknak partnerségi 
szerződéseikben világos képet kell adniuk 
arról, hogyan teljesítik a programok a 
horizontális elveket, beleértve a 
partnerség elvét, a fenntartható fejlődést, 
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az egyenlőséget, a hozzáférhetőséget, az 
alapok demográfiai kihívásokhoz való 
hozzájárulását és az integrált 
megközelítést. A tagállamoknak emellett 
igazolniuk kell a horizontális uniós 
politikákkal és a CPR hatálya alá tartozó 
alapok koordinációs mechanizmusaival 
fennálló szinergiákat.

Or. en

Indokolás

A partnerségi szerződéseknek, valamint a programoknak biztosítaniuk kell, hogy e melléklet 
rendelkezései a gyakorlatban teljesüljenek.

Módosítás 2023
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 5 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.5. A tagállamoknak a partnerségi 
szerződéseikben és programjaikban meg 
kell határozniuk, hogyan kívánják 
használni az integrált megközelítéseket 
szolgáló különböző eszközöket az 
integráció eléréséhez, és hogyan kívánják 
bevonni a regionális és helyi szereplőket 
és helyi közösségeket az integrált eszközök 
végrehajtásába. A Bizottság szerepe 
nélkülözhetetlen a szakmai háttér 
meghatározásában és az említett 
eszközökre vonatkozó kritériumok 
tisztázásában.

Or. en

Indokolás

Az integrált megközelítést világosan le kell írni a partnerségi szerződésekben és a tagállami 
programokban.
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Módosítás 2024
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 6 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.6. A 4a.4. és 4a.5. szakaszban leírt 
követelmények szemléltetése érdekében a 
tagállamok megfelelő lépéseket tesznek 
annak érdekében, hogy figyelemmel 
kísérő rendszereiket és az általuk végzett 
adatgyűjtést nemzeti szinten kiigazítsák.

Or. en

Indokolás

A figyelemmel kísérési technológiát és az adatgyűjtő rendszereket megfelelően ki kell 
igazítani, hogy teljesítsék e melléklet követelményeit.

Módosítás 2025
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4 a 7 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.7. Az uniós politikák és alapok nemzeti 
szintű hatékony koordinálása céljából a 
végrehajtási és ellenőrző rendszereket a 
lehető legegyszerűbbé kell tenni. A 
tagállamok ebből a célból elemzik az 
alapok végrehajtását szolgáló intézményi 
rendszerüket, és megteszik az annak 
egyszerűsítéséhez szükséges lépéseket.

Or. en

Indokolás

Minden lépést meg kell tenni az egyszerűsítés biztosítására.
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Módosítás 2026
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 4 a rész (új) – 4.a 8 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a.8. A kapacitásépítés az e rendeletben 
meghatározott célkitűzések elérésének 
előfeltétele. Ezért azt nemzeti, regionális 
és helyi szinten fokozni kell.

Or. en

Indokolás

A kapacitásépítést meg kell erősíteni, hogy minden nemzeti szint képes legyen eredményesen 
elvégezni a programozással, figyelemmel kíséréssel, végrehajtással és ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatait.


