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Módosítás 544
Constanze Angela Krehl, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 1 táblázat – Előzetes feltételrendszer – Tematikus előzetes feltételrendszer

A Bizottság által javasolt szöveg

Tematikus 
célkitűzések

Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

1. A kutatás, a 
technológiai 
fejlesztés és az 
innováció 
erősítése (K&F 
cél)

(Az 9. cikk 1. 
pontjában 
említettek 
szerint)

1.1. Kutatás és innováció: A 
nemzeti reformprogrammal 
összhangban álló intelligens 
specializációra vonatkozó nemzeti 
vagy regionális kutatási és 
innovációs stratégia megléte a 
magánfinanszírozású kutatások és 
innováció kiadásainak intenzívebb 
hasznosítására, amely megfelel a 
jól teljesítő nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs 
rendszerek funkcióinak.

– Olyan intelligens specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális kutatási és 
innovációs stratégia van érvényben, amely:

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

– a magánszektor KTF beruházásait ösztönző intézkedéseket körvonalaz;
– tartalmaz egy monitoring és felülvizsgálati rendszert.

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

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

2. Információs 
és 
kommunikációs 
technológiák 
hozzáférésének, 

2.1. Digitális növekedés: Az 
intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy 
regionális innovációs stratégián 
belül külön, a digitális 

– Olyan digitális növekedési fejezet van érvényben az intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy regionális innovációs stratégián belül, amely tartalmazza:
– az Európai Digitális Menetrend Eredménytáblájához igazodó SWOT elemezés 
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növekedést előmozdító fejezet 
megléte a megfizethető, jó 
minőségű és átjárható magáncélú 
és közösségi információs és 
kommunikációs szolgáltatások 
iránti kereslet serkentése és az 
állampolgárok, többek között a 
lakosság kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportjai, 
vállalkozások és közigazgatási 
szervek által történő használat 
növelésére, beleértve a határokon 
átnyúló kezdeményezéseket.

segítségével megállapított költségvetési tervezési és rangsorolási intézkedéseket;

– az információs és kommunikációs technológiák (IKT) keresleti és a kínálati 
oldalának kiegyenlítésére vonatkozó elemzés elvégzését;

– a támogatások eredményére vonatkozó mérhető célértékeket a digitális 
jártasság, készségek, digitális társadalmi befogadás (e-befogadás), elektronikus 
hozzáférhetőség, és elektronikus egészségügy terén, amelyek összhangban állnak 
a meglévő megfelelő nemzeti és regionális szintű ágazati stratégiákkal.

– az igények felmérését az IKT-kapacitásépítés megerősítésére.2.2.

használatának 
és minőségének 
javítása 
(Szélessávú cél)
(Az 9. cikk 2. 
pontjában 
említettek 
szerint)

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

– Rendelkezésre áll egy nemzeti NGA terv, amely tartalmaz:
– egy olyan, rendszeresen frissített infrastruktúra beruházási tervet, amely a 

kereslet összegzésén és az infrastruktúra és a szolgáltatások feltérképezésén
alapul;

– olyan fenntartható beruházási modelleket, amelyek erősítik a versenyt és 
hozzáférést biztosítanak a nyílt, megfizethető, jó minőségű és jövőálló 
infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz;

– a magánszektor beruházásait ösztönző intézkedéseket.
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csoportjai számára a 
szolgáltatások elérhetőségét.

3.1. Konkrét intézkedések 
történtek a kisvállalkozói törvény 
(SBA) és annak 2011. február 
23-i felülvizsgálata eredményes 
végrehajtására, beleértve a 
„gondolkozz előbb kicsiben”
elvét.

– A konkrét intézkedések magukban foglalják:

– az SBA végrehajtásának ellenőrzésére szolgáló rendszert, beleértve a kkv-
ügyeknek a különféle igazgatási szinteken átívelő koordinációjáért felelős 
szervet („kkv-követ”);

– a vállalkozás alapításának idejét 3 munkanapra és a költségét 100 EUR-ra 
csökkentő intézkedéseket;

– valamely vállalkozás konkrét tevékenysége beindításához és végzéséhez 
szükséges engedélyek beszerzésének idejét 3 hónapra csökkentő intézkedéseket;

– olyan mechanizmusokat, amelyek rendszeresen felmérik a jogszabályoknak a 
kkv-kra gyakorolt hatását a „kkv-teszt” használatával, figyelembe véve adott 
esetben a vállalkozások méreteinek különbözőségét is.

3. a kis- és 
középvállalkozá
sok, a 
mezõgazdasági 
(az EMVA 
esetében), a 
halászati és 
akvakultúra-
ágazat (az 
ETHA 
esetében) 
versenyképessé
gének javítása;

(Az 9. cikk 3. 
pontjában 
említettek 
szerint)

3.2. A kereskedelmi ügyletekhez 
kapcsolódó késedelmes fizetések 
elleni fellépésről szóló 2011. 
február 16-i 2011/7/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

nemzeti jogba való átültetése.

– Az irányelvnek a nemzeti jogba történő átültetése az irányelv 12. cikkének 
megfelelően (2013. március 16-ig).

4. Az alacsony 
szén-dioxid-
kibocsátású 
gazdaság felé 
történő 
elmozdulás 
támogatása 

4.1. Energiahatékonyság: Az 
épületek energiahatékonyságáról 
szóló, 2010. május 19-i 
2010/31/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv nemzeti jogba 
való átültetése az irányelv1 28. 
cikkének megfelelően.

– A 2010/31/EU irányelv 3. cikke, 4. cikke és 5. cikke által az épületek 
energiahatékonysága vonatkozásában előírt minimum követelmények teljesítése;

– Az épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer létrehozásához szükséges 
intézkedések meghozatala a 2010/31/EU irányelv 11. cikkének megfelelően;

– Középületek felújítása az előírt arányok szerint;
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minden 
ágazatban; 
(Az 9. cikk 4. 
pontjában 
említettek 
szerint)

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a 2020-ig terjedő 
időszakra szóló közösségi 
kötelezettségvállalásoknak 
megfelelő szintre történő 
csökkentésére irányuló tagállami 
törekvésekről szóló, 20201. 
április 23-i 2009/406/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat 
6. cikke (1) bekezdésének 
betartása.
Az energia-végfelhasználás 
hatékonyságáról és az 
energetikai szolgáltatásokról 
szóló, 2006. április 5-i 
2006/32/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 nemzeti 
jogba való átültetése.
A hasznos hőigényen alapuló 
kapcsolt energiatermelés belső 
energiapiacon való 
támogatásáról és a 92/42/EGK 
irányelv módosításáról szóló, 
2004. február 11-i 2004/8/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 nemzeti jogba való 
átültetése.

– Egyéni fogyasztásmérők felszerelése a végfelhasználók számára;

– Az energiahatékonyság elősegítése a fűtés és a hűtés területén a 2004/8/EK 
irányelvnek megfelelően.
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4.2. Megújuló forrásból 
származó energia: A megújuló 
energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint 
a 2001/77/EK és a 2003/30/EK 
irányelv módosításáról és azt 
követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 
23-i 2009/28/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

nemzeti jogba való átültetése.

– A tagállam átlátható támogatási rendszereket, távvezeték-hálózati hozzáférési és 
forgalomirányítási prioritásokat, és a technikai adaptációk költségeinek viselésére és 
megosztására vonatkozó általános szabályokat léptet életbe, amelyek nyilvánosak;

– A tagállam a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervet fogad el a 
2009/28/EK irányelv 4. cikkének megfelelően.

5. az 
éghajlatváltozás
hoz való 
alkalmazkodás, 
a 
kozkázatmegelő
zés és a 
kockázatkezelés 
előmozdítása
(Éghajlatváltoz
ási cél)
(a 9. cikk (5) 
bekezdése 
szerint)

5.1. Kockázatmegelőzés és 
kockázatkezelés: Nemzeti vagy 
regionális kockázatfelmérés 
megléte katasztrófavédelem 
céljából, figyelembe véve az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást

– Nemzeti vagy regionális szintű kockázatfelmérés biztosítása, amely a következőkre
terjed ki:

– a nemzeti kockázatértékelés folyamatának, módszertanának, valamint a 
kockázatértékeléshez használt módszereknek és nem érzékeny adatoknak az ismertetése;

– az egy- vagy többféle kockázatra vonatkozó forgatókönyvek leírása;
– adott esetben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nemzeti stratégiáinak 

figyelembe vétele;
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6.1. Vízügyi ágazat: Olyan vízdíj-
megállapítási politika megléte, 
amely alkalmas arra, hogy a 
felhasználókat a vízforrások 
hatékony használatára ösztönözze, 
és (b) annak biztosítása, hogy a 
különféle célokra hasznosított víz 
megfelelően hozzájáruljon a 
vízszolgáltatások költségeinek 
megtérüléséhez, a vízpolitika 
terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról 
szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv1 9. cikké.

– A tagállam biztosítja, hogy a különféle célokra hasznosított víz hozzájárul a 
vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a 2000/60/EK 
irányelv 9. cikkének megfelelően.

– Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elfogadása a beruházásokban érintett vízgyűjtő kerületre, 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 13. cikkének 
megfelelően.

6. A környezet 
védelme és a 
források 
fenntartható 
használatának 
elősegítése
(Az 9. cikk 6. 
pontjában 
említettek 
szerint)

6.2. Hulladékágazat: A 
hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 végrehajtása, különös 
tekintettel a 
hulladékgazdálkodási tervek 
kialakítására az irányelvvel és a 
hulladékgazdálkodási 
hierarchiával összhangban.

– A tagállam jelentést nyújt be a Bizottságnak a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében 
foglalt célértékek teljesítésének eredményeiről, a nem teljesítés okairól és a célok 
teljesítése érdekében tervezett intézkedésekről;

– A tagállam biztosítja, hogy az illetékes hatóságai a 2008/98/EK irányelv 1., 4., 13. és 
16. cikkének megfelelően egy vagy több hulladékgazdálkodási tervet alakítanak ki az 
irányelv 28. cikkében előírt módon;

– Legkésőbb 2013. december 12-ig a tagállam kidolgozza, a 2008/98/EK irányelv 1. és 
4. cikkének megfelelően, az irányelv 29. cikkében előírt hulladékmegelőzési 
programokat;

– A tagállam meghozza a szükséges intézkedéseket a 2020. évi újrahasznosítási és 
újrafeldolgozási célértékek elérése érdekében a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének
megfelelően.
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7.1. Közutak: Olyan átfogó 
nemzeti közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat (TEN-T) 
törzshálózatába, az átfogó 
hálózatába (TEN-T
törzshálózaton kívüli 
beruházások) és a másodlagos 
csatlakozó hálózatába (beleértve 
a regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

– Rendelkezésre áll egy átfogó közlekedési terv, amely tartalmazza:

– a TEN-T törzshálózatba, az átfogó hálózatba és a másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő beruházások rangsorolása.

– A rangsorolásnak figyelembe kell vennie a beruházásoknak a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz (a biztonságot is beleértve), az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez és az egységes európai közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

– reális és alaposan kidolgozott projektportfóliót (beleértve az ütemtervet és a 
költségvetési keretet);

– a közlekedési tervre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő stratégiai 
környezeti vizsgálatot; 

– intézkedéseket a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak megerősítésére a projektcsatorna megvalósítása érdekében.

7. A 
fenntartható 
közlekedés 
előmozdítása és 
kapacitás-
hiányok 
megszüntetése a 
főbb hálózati 
infrastruktúrák-
ban
(Az 9. cikk 7. 
pontjában 
említettek 
szerint)

7.2. Vasút: Az átfogó nemzeti 
közlekedési tervben szerepelnie 
kell egy vasúti fejlesztésről szóló 
külön fejezetnek, amely a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, az 
átfogó hálózatába (TEN-T 
törzshálózaton kívüli 
beruházások) és a másodlagos 
csatlakozó hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a nemzeti és 

– Az átfogó közlekedési terven belül létezik egy vasútfejlesztési fejezet, amely 
tartalmazza:

– a reális és kidolgozott projektcsatornát (beleértve az ütemtervet és a 
költségkeretet);

– a közlekedési tervre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő stratégiai 
környezeti vizsgálatot;

– intézkedéseket a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak megerősítésére a projektcsatorna megvalósítása érdekében.
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az európai szintű hálózatokhoz 
való hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a mobil 
eszközöket, illetve az 
átjárhatóságot és a kapacitás 
kiépítést.
8.1. A munkakeresők és 
inaktívak foglalkoztatáshoz való 
hozzáférése, beleértve a helyi 
foglalkoztatást érintő 
kezdeményezéseket és a 
munkaerő mobilitásának 
támogatását. Az aktív munkaerő-
piaci intézkedéseket a 
foglalkoztatási iránymutatások1

szerint alakítják ki és hajtják 
végre.

– A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő kapacitással az alábbiakra, és biztosítják is 
azokat: 
– személyre szabott szolgáltatások, illetve aktív és megelőző munkaerő-piaci 

intézkedések korai stádiumban, amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők;

– felkészülés a munkaerőpiac strukturális elmozdulásai – például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás – által teremtett hosszú 
távú foglalkoztatási lehetőségekre, és az ezekkel kapcsolatos tanácsadás;

– átlátható és rendszeres tájékoztatás az új betöltetlen állásokról.

– A foglalkoztatási szolgálatok hálózatokat alakítanak ki a munkaadókkal és az 
oktatási intézményekkel.

8. A 
foglalkoztatás 
előmozdítása és 
a munkaerő 
mobilitásának 
támogatása
(Foglalkoztatási 
cél)
(Az 9. cikk 8. 
pontjában 
említettek 
szerint)

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás 
és vállalatalapítás: Az inkluzív 
vállalkozáskezdés-támogatásra 
vonatkozóan olyan átfogó 
stratégia megléte, amely az 
európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal1 és a 
foglalkoztatási iránymutatásokkal, 
valamint a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó 

– Átfogó stratégia megléte, amely a következőket foglalja magában:

– a vállalkozás alapításának idejét 100 munkanapra és költségét 3 EUR-ra 
csökkentő intézkedések;

– a vállalkozás konkrét tevékenységének beindításához és végzéséhez szükséges 
engedélyek beszerzésének idejét 3 hónapra csökkentő intézkedések;

– a megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatásokat és a pénzügyi szolgáltatásokat 
összekapcsoló intézkedéseket (tőkéhez való hozzáférés), beleértve a hátrányos 
helyzetű csoportok és területek elérését.
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átfogó iránymutatásokkal1 

összhangban, a 
munkahelyteremtést lehetővé tevő 
feltételekre figyelemmel készült.
8.3. A munkaerő-piaci 
intézmények modernizálása és 
erősítése, beleértve a munkaerő 
transznacionális mobilitását 
ösztönző intézkedéseket1:
A munkaerő-piaci intézmények 
modernizálása és erősítése a 
foglalkoztatási 
iránymutatásokkal összhangban;

A munkaerő-piaci intézmények 
reformját világos stratégiának és 
előzetes értékelésnek kell 
megelőznie, beleértve a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját

– – A foglalkoztatási szolgálatokat megreformáló intézkedések, amelyek célja 
megfelelő kapacitások biztosítása a számukra a következők nyújtásához1:
– személyre szabott szolgáltatások, illetve aktív és megelőző munkaerő-piaci 

intézkedések korai stádiumban, amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők; 

– tanácsadás a munkaerőpiac strukturális elmozdulásai – például az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás – által teremtett hosszú 
távú foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban;

– átlátható és rendszeres tájékoztatás az uniós szinten elérhető új betölthető 
állásokról.

– A foglalkoztatási szolgálatok reformja kiterjed a munkaadókkal és az oktatási 
intézményekkel kialakítandó hálózati kapcsolatokra is.

8.4. Aktív és egészséges időskor:
Az aktív idősödési politikák 
kialakítása és érvényesítése a 
foglalkoztatási 
iránymutatásokkal1 összhangban
történik

– Intézkedések válaszul az aktív és egészséges idősödés kihívásaira1:
– az érdekelt felek bevonása az aktív idősödési politikák megtervezésébe és 

végrehajtásába; 

– a tagállamban intézkedések vannak érvényben a korai nyugdíjba vonulás 
csökkentésére irányuló aktív idősödés előmozdítására.

8.5. A munkavállalók, 
vállalkozások és vállalkozók 
változásokhoz történő 

– Eredményes eszközök állnak rendelkezésre a szociális partnerek és a közigazgatási 
szervek támogatására, hogy a változás és szerkezetátalakítás proaktív megközelítését 
kialakítsák.
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alkalmazkodása: A változás és 
szerkezetváltás előrejelzését és 
megfelelő kezelését előnyben
részesítő politikák megléte 
minden fontos szinten (nemzeti, 
regionális, helyi és ágazati)1.
8.6. A 15–24 év közötti, nem 
foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalok 
tartós munkaerő-piaci 
integrációja:
Az ifjúságfoglalkoztatási 
intézkedéscsomag 
célkitűzéseinek megvalósítását, 
valamint a[z] [xxx] tanácsi 
ajánlásnak megfelelően ifjúsági 
garancia létrehozását szolgáló, 
átfogó stratégiai keret megléte

– Létezik az ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomag célkitűzéseinek megvalósítását, 
valamint a[z] [xxx] tanácsi ajánlásnak megfelelően ifjúsági garancia létrehozását szolgáló, 
átfogó stratégiai keret, mely: 

– a 15–24 év közötti, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő 
fiatalokat érintő eredményekre vonatkozó tényekre épül:
biztosítja az érintett szinteken az ifjúsági garanciára vonatkozó adatok és

információk összegyűjtését és elemzését, ami elegendő alapot szolgáltat a 
célirányos politikák kidolgozásához és a fejlemények nyomon követéséhez, ahol 
csak lehetséges összehasonlító értékelésekkel

– megnevezi az ifjúsági garancia létrehozásáért és kezeléséért, illetve a partnerségek 
valamennyi szintet és ágazatot felölelő összehangolásáért felelős közigazgatási 
szervet;

– bevonja az ifjúsági munkanélküliség kezelésében érintett összes érdekeltet;
– korai beavatkozáson és aktiváláson alapul;
– a munkaerő-piaci integrációt támogató intézkedéseket tartalmaz, ideértve a 

készségek fejlesztését szolgáló intézkedéseket és a munkaerőpiaccal kapcsolatos 
intézkedéseket.

9. Befektetés a 
képesség-
fejlesztésbe, az 
oktatásba és az 

9.1. Korai iskolaelhagyás: Átfogó 
stratégia megléte a korai 
iskolaelhagyás (ESL) 
csökkentésére a korai 

– Olyan nemzeti, regionális és helyi szintű, iskolaelhagyásra vonatkozó adat- és 
információ gyűjtési és elemzési rendszert alkalmaznak, amely:
– megfelelő tudásalapot biztosít a célzott politikák kialakításához;
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iskolaelhagyás csökkentését célzó 
szakpolitikákról szóló, 2011. 
június 28-i tanácsi ajánlással1

összhangban.

– rendszeresen használható az adott szinten bekövetkező fejlemények 
figyelemmel kísérésére.

– Létezik olyan átfogó ESL stratégia, amely:

– bizonyítékokon alapul;
– átfogó (pl. minden oktatási szektorra, többek között a kisgyermekkori fejlődésre 

is kiterjed) és megfelelő megelőző, intervenciós és kompenzációs intézkedéseket 
tartalmaz;

– olyan célkitűzéseket határoz meg, amelyek összhangban vannak a korai 
iskolaelhagyás csökkentését célzó szakpolitikákról szóló tanácsi ajánlással;

– szektorokon átível és a korai iskolaelhagyás által érintett minden politikai 
ágazatot és érdekelt felet bevon és koordinál.

egész életen át 
tartó tanulásba
(Oktatási cél)

(a 9. cikk (10) 
bekezdése 
szerint)

9.2. Felsőoktatás: Nemzeti vagy 
regionális stratégiák megléte a 
felsőoktatási végzettség 
arányának, minőségének és 
hatékonyságának növelésére az 
„Az európai felsőoktatási 
rendszer modernizációja” című 
2011. szeptember 20-i bizottsági 
közleménnyel1 összhangban.

– Olyan nemzeti vagy regionális felsőoktatási stratégia van érvényben, amely magában 
foglalja:

– a részvétel és a végezettség arányának növelését célzó olyan intézkedéseket, 
amelyek:

– javítják a jövendő diákoknak adott iránymutatást;
– növelik az alacsony jövedelmű csoportok és egyéb alulreprezentált 

csoportok részvételét a felsőfokú oktatásban.
– növelik a felnőtt hallgatók részvételét;

– (ahol szükséges) csökkentik a lemorzsolódási arányt/javítják a végzettségi 
arányt;

– minőségnövelő intézkedéseket, amelyek:
– ösztönzik az újító tartalmakat és programtervezést;
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– elősegítik a magas minőségi színvonalú oktatást;
– az alkalmazhatóság és a vállalkozói szellem növelését célzó intézkedéseket, 

amelyek:

– ösztönzik a „transzverzális készségek”, beleértve a vállalkozói szellem, 
fejlesztését minden felsőoktatási programban;

– csökkentik a nemek közötti különbségeket tanulmányi és szakmai 
választások terén, és arra ösztönzik a diákokat, hogy a kevésbé népszerű 
ágazatokban válasszanak karriert annak érdekében, hogy csökkenthető 
legyen a nemek munkaerő-piaci elkülönülése.

– biztosítják az intelligens tanulást az üzleti gyakorlatból vett kutatásokon 
és fejlesztéseken alapuló tudás felhasználásával.

9.3. Egész életen át tartó tanulás:
Nemzeti és/vagy regionális 
politikai keretrendszer megléte az 
egész életen át tartó tanulás 
elősegítésére az uniós szintű 
politikai iránymutatással1
összhangban.

– Olyan nemzeti vagy regionális politikai keretrendszer van érvényben az egész életen át 
tartó tanulás elősegítésére, amely tartalmaz:

– intézkedéseket az egész életen át tartó tanulás (LLL) megvalósítására, a 
képességek fejlesztésére és az érdekelt felek, beleértve a szociális partnerek és a 
civil szervezetek, bevonására és a velük való partneri viszony kialakítására;

– intézkedéseket a szakképzésben résztvevő fiatalok, a felnőttek, a munkaerőpiacra 
visszatérő nők, az alacsony képzettségű és idősebb munkavállalók és más 
hátrányos helyzetű csoportok hatékony képességfejlesztésére; 

– intézkedéseket az LLL-hez való szélesebb körű hozzáférés biztosítására, 
beleértve az átláthatósági eszközök (európai képesítési keretrendszer - EKKR, 
nemzeti képesítési keretrendszer - NKK, európai szakképzési kreditrendszer -
ECVET, európai szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási hálózat -
EQAVET) eredményes megvalósítását, és az egész életen át tartó tanulás 
fejlesztését és integrálását (oktatás és képzés, iránymutatás, érvényesítés);



PE514.645v01-00 16/49 AM\940880HU.doc

HU

– intézkedések az oktatás és képzés megfelelőségének javítására és az azonosított 
célcsoportok igényeihez való igazítására. 

10. A 
társadalmi 
befogadás 
előmozdítása és 
a szegénység 
elleni fellépés 
(a 
szegénységgel 
kapcsolatos cél)
(Az 9. cikk 9. 
pontjában 
említettek 
szerint)

10.1. Aktív befogadás
A marginalizált közösségek, 
például a romák integrálása:
A szegénység csökkentését célzó 
nemzeti stratégia megléte és 
végrehajtása a munkaerőpiacról 
kiszorultak aktív befogadásának 
elősegítéséről szóló, 2008. 
október 3-i bizottsági ajánlással1

és a foglalkoztatási
iránymutatásokkal összhangban.

– Olyan, a szegénység csökkentését szolgáló nemzeti stratégia van érvényben, amely:
– bizonyítékokon alapul. Ehhez szükség van egy olyan adat- és 

információgyűjtési és elemzési rendszerre, amely megfelelő bizonyítékokkal 
szolgál a szegénység csökkentését célzó politikák kidolgozásához. Ezen 
rendszert a fejlemények figyelemmel kísérésére használják;

– összhangban van a (nemzeti reformprogramban meghatározott) nemzeti 
szegénységi és társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos céllal, amely tartalmazza a 
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a hátrányos helyzetű csoportokra;

– tartalmazza a marginalizált és hátrányos helyzetű csoportok, beleértve a 
romákat, területi koncentrációjának feltérképezését a regionális szinten 
túl/NUTS3 szinten;

– demonstrálja, hogy a szociális partnerek és az érdekelt felek bevonásra 
kerülnek az aktív befogadási politikák kialakításába;

– a közösségi alapúról a lakóhely szerinti ellátásra való áttérést célzó 
intézkedéseket tartalmaz;

– az elkülönülés minden téren való megelőzése és visszaszorítása érdekében 
egyértelmű intézkedéseket fogalmaz meg.
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Létezik nemzeti roma befogadási 
stratégia a nemzeti
romaintegrációs stratégiák uniós 
keretrendszerével összhangban1.

Támogatás nyújtása az illetékes 
érdekelt feleknek az alapokhoz 
való hozzáférés terén.

– Létezik nemzeti roma befogadási stratégia, amely:

– a romák integrációja tekintetében elérhető nemzeti szintű célokat határoz meg 
annak érdekében, hogy a köztük és a népesség többi része közt fennálló 
különbségeket áthidalják. E célkitűzéseknek ki kell terjedniük legalább a roma 
integrációval kapcsolatos négy uniós célra, amelyek az oktatást, a foglalkoztatást, 
az egészségügyet és a lakhatást érintik;

– koherens a nemzeti reformprogrammal;
– azonosítja adott esetben a hátrányos helyzetű mikrorégiókat vagy szegregált 

környékeket, ahol a közösségek a leghátrányosabb helyzetben vannak, 
felhasználva a már rendelkezésre álló társadalmi-gazdasági és területi mutatókat 
(pl. nagyon alacsony iskolázottság, hosszú távú munkanélküliség, stb.).

– a nemzeti költségvetésekből kellő finanszírozást biztosít, amely adott esetben 
kiegészíthető nemzetközi és uniós finanszírozással.

– erős ellenőrzési módszereket von be a roma integrációs fellépések hatásainak 
értékeléséhez, és egy felülvizsgálati mechanizmust a stratégia kiigazításához.

– megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését illetően a roma civil társadalommal, 
a regionális és helyi hatóságokkal folytatott szoros együttműködésben és 
folyamatos párbeszéd révén valósul meg.

– tartalmazza a nemzeti romaintegrációs stratégiák azon nemzeti kapcsolattartó 
pontjait, akik felhatalmazást kapnak a stratégia kidolgozásának és 
végrehajtásának koordinálására.

– Az érintett érdekelt feleknek támogatást nyújtanak a projekt kérelmek benyújtásához és 
a kiválasztott projektek végrehajtásához és irányításához.
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10.2. Egészségügy: Olyan 
nemzeti vagy regionális 
egészségügyi stratégia megléte, 
amely biztosítja a minőségi 
egészségügyi szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést és a gazdasági 
fenntarthatóságot.

– Olyan nemzeti vagy regionális egészségügyi stratégia van érvényben, amely:

– összehangolt intézkedéseket tartalmaz a minőségi egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására;

– intézkedéseket tartalmaz az egészségügyi ágazat hatékonyságának ösztönzésére, 
beleértve az eredményes innovatív technológiák, szolgáltatás nyújtási modellek 
és infrastruktúra bevezetését;

– tartalmaz egy monitoring és felülvizsgálati rendszert.
– A tagállam vagy régió elfogad egy, a költségvetésben az egészségügyi ellátás számára 

rendelkezésre álló forrásokat bemutató keretrendszert.

11. Intézményi 
kapacitások 
növelése és 
hatékony 
közigazgatás
(Az 9. cikk 11. 
pontjában 
említettek 
szerint)

A tagállamok igazgatási 
hatékonysága:
A tagállamok igazgatási 
hatékonyságát erősítő stratégia 
megléte, beleértve a közigazgatás 
reformját1.

– – A tagállam bevezette az igazgatási hatékonyságának fokozására irányuló 
stratégiát, és annak megvalósítása már folyamatban van1; A stratégia tartalma:

– a jogi, szervezeti és/vagy eljárási reformintézkedések elemzését és stratégiai 
tervezését;

– minőségirányítási rendszerek kialakítását; 
– az adminisztratív eljárások egyszerűsítését és racionalizálását célzó integrált 

intézkedéseket;
– emberi-erőforrás gazdálkodással kapcsolatos stratégiák és szakpolitikák 

kidolgozását és végrehajtását, amelyek magukban foglalják a toborzási terveket 
és a személyi állomány szakmai életút modelljeit, a kompetenciaépítést és az 
erőforrás-gazdálkodást;

– a képességek fejlesztését minden szinten;

– az ellenőrzési és értékelési eljárások és eszközök kialakítását.
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Módosítás

Tematikus 
célkitűzések

Beruházási 
prioritások

Előzetes feltételrendszer Teljesítési kritériumok

ERFA:
– Az 1. 
tematikus 
célkitűzés alá 
tartozó minden 
beruházási 
prioritás

1.1. Kutatás és innováció: A nemzeti 
reformprogrammal összhangban álló 
intelligens specializációra vonatkozó 
nemzeti vagy regionális kutatási és 
innovációs stratégia megléte a 
magánfinanszírozású kutatások és 
innováció kiadásainak intenzívebb 
hasznosítására, amely megfelel a jól 
teljesítő nemzeti vagy regionális 
kutatási és innovációs rendszerek 
funkcióinak.

– Olyan intelligens specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális 
stratégia van érvényben, amely:
– SWOT vagy ahhoz hasonló elemzésen alapul annak érdekében, 

hogy a forrásokat korlátozott számú kutatási és innovációs 
prioritásra lehessen koncentrálni;

– a magánszektor KTF beruházásait ösztönző intézkedéseket 
körvonalaz;

– tartalmaz egy ellenőrzési mechanizmust.
– Sor került egy, a költségvetésben kutatás és innováció céljára 

rendelkezésre álló forrásokat bemutató keretrendszer elfogadására.

1. A kutatás, 
a 
technológiai 
fejlesztés és 
az innováció 
előmozdítása
(K&F cél)

(A 9. cikk 1. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ERFA:
– A kutatási és 
innovációs 
(K+I) 
infrastruktúra 
és kapacitás 
fejlesztése a 
kutatási és 
innovációs 
kiválóság 
kialakítása 

1.2 Kutatási és innovációs
infrastruktúra – Sor került az európai uniós prioritásokhoz és adott esetben a Kutatási 

Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumához (ESFRI) kapcsolódó 
beruházások költségvetési tervezésére és rangsorolására vonatkozó
többéves terv elfogadására.



PE514.645v01-00 20/49 AM\940880HU.doc

HU

érdekében, 
valamint 
kompetenciaköz
pontok 
előmozdítása, 
különös 
tekintettel 
azokra, amelyek 
európai érdeket 
képviselnek.

2. 
Információs 
és 
kommunikáci
ós 
technológiák 
hozzáférésén
ek, 
használatána
k és 
minőségének 
javítása 
(Szélessávú 
cél)
(A 9. cikk 2. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ERFA:
– Az IKT-
termékek és 
szolgáltatások, 
valamint az e-
kereskedelem 
továbbfejlesztés
e és az IKT 
iránti kereslet 
fokozása
– Az e-
kormányzás, az 
e-tanulás, az e-
befogadás, az e-
kultúra és az e-
egészségügy 
IKT-
alkalmazásaina

2.1. Digitális növekedés: A digitális
növekedésre vonatkozó stratégiai 
szakpolitikai keret a megfizethető, jó 
minőségű és átjárható magáncélú és 
közösségi információs és 
kommunikációs szolgáltatások 
serkentésére és a polgárok, többek 
között a lakosság kiszolgáltatott 
helyzetben lévő csoportjai, a 
vállalkozások és a közigazgatási 
szervek által történő használat 
növelésére, beleértve a határokon 
átnyúló kezdeményezéseket.

– Olyan stratégiai politikai keret van érvényben, például az intelligens 
specializációra vonatkozó nemzeti vagy regionális innovációs stratégián 
belül, amely tartalmazza:

– az Európai Digitális Menetrend Eredménytáblájához igazodó 
SWOT vagy ahhoz hasonló, megfelelő elemzés segítségével 
megállapított költségvetési tervezési és rangsorolási intézkedéseket;

– az információs és kommunikációs technológiák (IKT) keresleti és a 
kínálati oldalának kiegyenlítésére vonatkozó elemzés elvégzését;

– a fellépések végrehajtásában elért előrelépés mérésére szolgáló 
mutatókat olyan területeken, mint a digitális jártasság, digitális 
társadalmi befogadás (e-befogadás), elektronikus hozzáférhetőség 
és az EUMSZ 168. cikkének hatályán belül az elektronikus 
egészségügy, és amelyek összhangban állnak a meglévő megfelelő 
uniós, nemzeti vagy regionális szintű ágazati stratégiákkal;

– az igények felmérését az IKT-kapacitásépítés megerősítésére.2.2.
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k megerősítése

ERFA:
– A szélessáv 
alkalmazásának 
kiterjesztése, 
nagysebességű 
hálózatok 
kiépítése, 
valamint 
jövőbeli és 
feltörekvő 
technológiák és 
hálózatok 
kifejlesztése a 
digitális 
gazdaság 
érdekében

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

– Rendelkezésre áll egy nemzeti és/vagy regionális NGN terv, amely 
tartalmaz:

– egy olyan infrastruktúra-beruházási tervet, amely a meglévő 
magán- és állami infrastruktúrákon és tervezett beruházásokon
alapul;

– olyan fenntartható beruházási modelleket, amelyek erősítik a 
versenyt és hozzáférést biztosítanak a nyílt, megfizethető, jó 
minőségű és jövőálló infrastruktúrához és szolgáltatásokhoz; 

– a magánszektor beruházásait ösztönző intézkedéseket.

3. A kis- és 
középvállalk
ozások, a 
mezőgazdasá
gi (az EMVA 
esetében), a 
halászati és 
akvakultúra-
ágazat (az 
ETHA 
esetében) 

ERFA:
– A kkv-k 
segítése abban, 
hogy növekedni 
tudjanak a 
regionális, 
nemzeti és 
nemzetközi 
piacokon, és 
innovációs 
folyamatokban 

3.1. Konkrét intézkedések történtek a 
kisvállalkozói intézkedéscsomag
(SBA) figyelembevételével a 
vállalkozói szellem előmozdításának 
támogatása érdekében.

– A konkrét intézkedések a következők:

– intézkedések történtek a vállalkozások elindítási idejének és 
költségeinek csökkentése céljából, figyelembe véve az SBA
célkitűzéseit;

– intézkedések történtek valamely vállalkozás konkrét tevékenysége 
beindításához és végzéséhez szükséges engedélyek beszerzési 
idejének csökkentése céljából, figyelembe véve az SBA 
célkitűzéseit;

– olyan mechanizmus van érvényben, amely ellenőrzi az SBA 
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versenyképes
ségének 
javítása;

(A 9. cikk 3. 
pontjában 
említettek 
szerint)

részt tudjanak 
venni;

végrehajtását és felméri a jogszabályoknak a kkv-kra gyakorolt 
hatását.

4. Az 
alacsony 
szén-dioxid-
kibocsátású 
gazdaság felé 
történő 
elmozdulás 
támogatása 
minden 
ágazatban;

(A 9. cikk 4. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ERFA+Kohézió
s Alap
– Az 
infrastrukturáli
s 
létesítményekbe
n – többek 
között a 
középületekben 
– és a 
lakásépítési 
ágazatban az 
energiahatékon
yság, az 
intelligens 
energiagazdálk
odás és a 
megújuló 
energia 
támogatása;

4.1. Intézkedésekre került sor 
előmozdítandó az épületek építése 
vagy felújítása során az energia-
végfelhasználás hatékonyságának 
költséghatékony javítását és az 
energiahatékonyságba történő 
költséghatékony beruházást.

– Ezek az intézkedések a következők:
– Érvényben vannak a 2010/31/EU irányelv 3. cikke, 4. cikke és 5. cikke 

által az épületek energiahatékonysága vonatkozásában előírt 
minimumkövetelmények teljesítésének biztosítását célzó intézkedések. Az 
épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer létrehozásához szükséges 
intézkedések meghozatala a 2010/31/EU irányelv 11. cikkének 
megfelelően;

– Az épületek energiahatékonyságát tanúsító rendszer létrehozásához 
szükséges intézkedések a 2010/31/EU irányelv 11. cikkének megfelelően.

– Az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról szóló 2006/32/EK irányelv 13. cikkével összhangban 
álló intézkedések az egyéni fogyasztásmérőkkel rendelkező 
végfelhasználók részére történő ellátás biztosítása érdekében, a 
műszakilag lehetséges, pénzügyileg ésszerű és a potenciális 
energiamegtakarítással arányos mértékben.
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ERFA+Kohézió
s Alap
– A hasznos 
hőigény alapján 
a hő és a 
villamos 
energia nagy 
hatásfokú 
kapcsolt 
előállításának 
előmozdítása;

4.2. Intézkedésekre került sor a hő 
és a villamos energia nagy
hatásfokú kapcsolt előállításának 
előmozdítása érdekében.

– Ezek az intézkedések a következők:
– A kapcsolt energiatermelés támogatása a 2004/8/EK irányelv 7. cikke 

(1) bekezdésének és 9. cikke (1) bekezdése a) és b) pontjának 
megfelelően a hasznos hőigényen, valamint a primerenergia-
megtakarításon alapul, és a tagállamok vagy illetékes szerveik értékelték 
az engedélyezési eljárásokra vagy egyéb eljárásokra vonatkozó meglévő 
jogszabályi keretet annak érdekében, hogy:

a) ösztönözzék a kapcsolt energiatermeléssel foglalkozó egységek oly 
módon történő tervezését, hogy azok igazodjanak a gazdaságilag 
indokolható hasznos hőigényhez és elkerülhető legyen a hasznos 
hőigényen felüli hőtermelés; valamint
b) csökkentsék a kapcsolt energiatermelés fokozásának útjában álló 
szabályozási és nem szabályozási jellegű akadályokat.

ERFA+Kohézió
s Alap
– Megújuló 
forrásokból 
nyert energia 
előállításának 
és elosztásának 
támogatása,

4.3. A megújuló energiaforrások 
előállításának és elosztásának 
támogatását célzó intézkedésekre 
került sor1.
1 HL L 140., 2009.6.5., 16. o.

– A 2009/28/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdése, 16. cikkének (2) 
bekezdése és 16. cikkének (3) bekezdése értelmében átlátható támogatási
rendszerek, a távvezeték-rendszerhez való elsőbbségi hozzáférés, vagy 
garantált hozzáférés és elsőbbségi terheléselosztás, valamint a műszaki 
átalakítások költségeinek viselésére és megosztására vonatkozó egységes 
szabályok vannak érvényben.

– A tagállam a megújuló energiára vonatkozó nemzeti cselekvési tervet 
fogad el a 2009/28/EK irányelv 4. cikkének megfelelően.

5. az 
éghajlatválto
záshoz való 
alkalmazkodá
s, a 

ERFA+Kohézió
s Alap
– Egyedi 
kockázatok 
kezelésére, a 

5.1. Kockázatmegelőzés és 
kockázatkezelés: Nemzeti vagy 
regionális kockázatfelmérés megléte 
katasztrófavédelem céljából, 
figyelembe véve az 

– A következő elemeket tartalmazó nemzeti vagy regionális szintű 
kockázatfelmérés van érvényben:
– a nemzeti kockázatértékelés folyamatának, módszertanának, 

valamint a kockázatértékeléshez használt módszereknek és nem 
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kockázatmeg
előzés és a 
kockázatkeze
lés 
előmozdítása

(Éghajlatvált
ozási cél)

(A 9. cikk (5) 
bekezdése 
szerint)

katasztrófákkal 
szembeni 
ellenálló 
képesség 
biztosítására és 
katasztrófavédel
mi rendszerek 
kifejlesztésére 
irányuló 
beruházások 
elősegítése

éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást1

érzékeny adatoknak, valamint a beruházások rangsorolására 
szolgáló kockázatalapú kritériumoknak az ismertetése;

– az egy- vagy többféle kockázatra vonatkozó forgatókönyvek leírása;

– adott esetben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás nemzeti 
stratégiáinak figyelembe vétele;

6. – a 
környezet 
megőrzése és 
védelme, 
valamint az 
erőforrás-
felhasználás 
hatékonyságá
nak 
előmozdítása;

(A 9. cikk 6. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ERFA+Kohézió
s Alap
– Beruházás a 
vízgazdálkodási 
ágazatba az 
uniós 
környezetvédel
mi vívmányok 
követelményein
ek teljesítése 
érdekében, 
valamint a 
tagállamok által 
azonosított, e 
követelményeke
n túlmenő 
beruházási 
szükségletek 

6.1. Vízügyi ágazat: Olyan vízdíj-
megállapítási politika megléte, amely 
a) alkalmas arra, hogy a 
felhasználókat a vízforrások 
hatékony használatára ösztönözze, és 
b) annak biztosítása, hogy a 
különféle vízhasznosítási célok 
megoszlása megfelelően 
hozzájáruljon a vízszolgáltatások 
költségeinek megtérüléséhez a 
programok által támogatott 
beruházások céljára készített, 
jóváhagyott vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben meghatározott mértékben.

– Az ERFA és a Kohéziós ALAP által támogatott ágazatokban a tagállam 
biztosítja, hogy a különféle célokra hasznosított víz hozzájáruljon a 
vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez minden ágazatban, a 
2000/60/EK irányelv 9. cikke (1) bekezdése első francia bekezdésének
megfelelően, tekintettel – adott esetben – a megtérülés társadalmi, 
környezeti és gazdasági hatásaira, valamint az érintett régió vagy 
régiók földrajzi és éghajlati körülményeire.

– Vízgyűjtő-gazdálkodási terv elfogadása a vízgyűjtő kerületre, a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. 
cikkének megfelelően.
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kielégítése 
érdekében;

ERFA+Kohézió
s Alap
– Beruházás a 
hulladékgazdál
kodási ágazatba 
az uniós 
környezetvédel
mi vívmányok 
követelményein
ek teljesítése 
érdekében, 
valamint a 
tagállamok által 
azonosított, e 
követelményeke
n túlmenő 
beruházási 
szükségletek 
kielégítése 

6.2. Hulladékágazat: Gazdasági és 
környezeti szempontból fenntartható 
beruházások előmozdítása a 
hulladékágazatban, különösen 
hulladékgazdálkodási tervek 
kidolgozása révén, a hulladékokról 
szóló 2008/98/EK irányelvnek 
megfelelően és a hulladékhierarchia 
figyelembevételével.

– A 2008/98/EK irányelv 11. cikke (5) bekezdésének megfelelően jelentést 
nyújtottak be a Bizottságnak a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében 
meghatározott célok teljesítése felé tett előrehaladásról.

– Legalább egy hulladékgazdálkodási terv megléte a 2008/98/EK irányelv 
28. cikkében előírtaknak megfelelően;

– Hulladékmegelőzési programok megléte, az irányelv 29. cikkében 
előírtaknak megfelelően;

– Sor került a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében az 
újrahasználatra és az újrahasznosításra való felkészülés terén kitűzött, 
2020-ig teljesítendő cél eléréséhez szükséges intézkedések elfogadására.
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érdekében;

7. A 
fenntartható 
közlekedés 
előmozdítása 
és kapacitás-
hiányok 
megszüntetés
e a főbb 
hálózati 
infrastruktúrá
kban
(A 9. cikk 7. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ERFA+Kohézió
s Alap
– Multimodális 
egységes 
európai 
közlekedési 
térség 
támogatása a 
transzeurópai 
közlekedési 
hálózatba 
(TEN-T) való 
beruházás által
– Átfogó, magas 
szintű és 
interoperábilis 
vasúti 
rendszerek 
kifejlesztése és 
helyreállítása, 
valamint 
zajcsökkentési 
intézkedések 
előmozdítása,
–
Környezetbarát 
– többek között 

7.1. Közlekedés: A tagállamok 
intézményi felépítésével 
összhangban álló, közlekedési 
beruházásokra vonatkozó olyan 
átfogó terv(ek) vagy keret(ek) 
megléte (beleértve a regionális és 
helyi szintű közösségi közlekedést 
is), amelyek támogatják az 
infrastruktúrafejlesztést és javítják a 
TEN-T törzshálózatához és az 
átfogó TENT-hálózathoz való 
csatlakozást.

– A közlekedési beruházásokra vonatkozó olyan átfogó közlekedési 
terv(ek) vagy keret(ek) megléte, amely megfelel a stratégiai környezeti 
vizsgálat jogi követelményeinek, és amely tartalmazza:

– az egységes európai közlekedési térséghez való hozzájárulást a 
[TEN-T] rendelet 10. cikkének megfelelően, a következőkre 
vonatkozó beruházási prioritásokat is beleértve:

– a törzshálózat és az átfogó TENT-hálózat, amennyiben a 
beruházást az ERFA és a kohéziós alap támogatja; valamint

– a másodlagos csatlakozó hálózat;
– a reális és alaposan kidolgozott projektportfóliót a várhatóan az 

ERFA és a Kohéziós Alap keretében támogatott projektek 
vonatkozásában;

– intézkedéseket a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak biztosítására a projektcsatorna megvalósítása 
érdekében.
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alacsony 
zajkibocsátású –
és alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
közlekedési 
rendszerek –
többek között 
belvízi és 
tengeri 
hajóutak, 
kikötők, 
multimodális 
összeköttetések 
és repülőtéri 
infrastruktúra 
kifejlesztése és 
javítása, a 
fenntartható 
regionális és 
helyi mobilitás 
előmozdítása 
érdekében,
ERFA:
– A regionális 
mobilitás 
fokozása a 
másodrangú és 
harmadrangú 
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csomópontok 
TEN-T 
infrastruktúráh
oz – ezen belül 
a multimodális 
csomópontokho
z – történő 
kapcsolásával;

ERFA+Kohézió
s Alap
– Multimodális 
egységes 
európai 
közlekedési 
térség 
támogatása a 
transzeurópai 
közlekedési 
hálózatba 
(TEN-T) való 
beruházás által
– Átfogó, magas 
szintű és 
interoperábilis 
vasúti 
rendszerek 
kifejlesztése és 
helyreállítása, 

7.2. Vasút: A tagállamok intézményi 
felépítésével összhangban álló
átfogó közlekedési terv(ek)ben vagy 
keret(ek)ben (beleértve a regionális 
és helyi szintű közösségi közlekedést 
is) szerepelnie kell egy vasúti 
fejlesztésről szóló külön szakasznak, 
amely támogatja az 
infrastruktúrafejlesztést és javítja a 
TEN-T törzshálózatához és az 
átfogó TENT-hálózathoz való 
csatlakozást. A beruházások lefedik 
a mobil eszközöket, illetve az 
átjárhatóságot és a 
kapacitáskiépítést.

– Vasútfejlesztési szakasz megléte a fentiekben említett közlekedési 
terv(ek)ben vagy keret(ek)ben, amely megfelel a stratégiai környezeti 
vizsgálat jogi követelményeinek, és amely reális és alaposan kidolgozott 
projektportfóliót (beleértve az ütemtervet és a költségvetési keretet) 
tartalmaz;

– intézkedéseket a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak biztosítására a projektcsatorna megvalósítása érdekében.
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valamint 
zajcsökkentési 
intézkedések 
előmozdítása,
–
Környezetbarát 
– többek között 
alacsony 
zajkibocsátású –
és alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
közlekedési 
rendszerek –
többek között 
belvízi és 
tengeri 
hajóutak, 
kikötők, 
multimodális 
összeköttetések 
és repülőtéri 
infrastruktúra 
kifejlesztése és 
javítása, a 
fenntartható 
regionális és 
helyi mobilitás 
előmozdítása 
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érdekében,
ERFA:
– A regionális 
mobilitás 
fokozása a 
másodrangú és 
harmadrangú 
csomópontok 
TEN-T 
infrastruktúráh
oz – ezen belül 
a multimodális 
csomópontokho
z – történő 
kapcsolásával;

ERFA+Kohézió
s Alap
– Multimodális 
egységes 
európai 
közlekedési 
térség 
támogatása a 
transzeurópai 
közlekedési 
hálózatba 
(TEN-T) való 
beruházás által

7.3. Más közlekedési módok, többek 
között belvízi és tengeri hajóutak, 
kikötők, multimodális 
összeköttetések és repülőtéri 
infrastruktúra: A tagállamok 
intézményi felépítésével 
összhangban álló átfogó közlekedési 
terv(ek)ben vagy keret(ek)ben 
(beleértve a regionális és helyi 
szintű közösségi közlekedést is) 
szerepelnie kell egy belvízi és tengeri 
hajóutakról, kikötőkről, 
multimodális összeköttetésekről és 
repülőtéri infrastruktúráról szóló 

– Az átfogó közlekedési terv(ek)ben vagy keret(ek)ben szerepelnie kell egy 
belvízi és tengeri hajóutakról, kikötőkről, multimodális 
összeköttetésekről és repülőtéri infrastruktúráról szóló külön 
szakasznak, amely:
– megfelel a stratégiai környezeti vizsgálat jogi követelményeinek;
– reális és alaposan kidolgozott projektportfóliót (beleértve az 
ütemtervet és a költségvetési keretet mutat be);

– Intézkedések a közreműködő szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak biztosítására a projektcsatorna megvalósítása 
érdekében.
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– Átfogó, magas 
szintű és 
interoperábilis 
vasúti 
rendszerek 
kifejlesztése és 
helyreállítása, 
valamint 
zajcsökkentési 
intézkedések 
előmozdítása,
–
Környezetbarát 
– többek között 
alacsony 
zajkibocsátású –
és alacsony 
szén-dioxid 
kibocsátású 
közlekedési 
rendszerek –
többek között 
belvízi és 
tengeri 
hajóutak, 
kikötők, 
multimodális 
összeköttetések 
és repülőtéri 

külön szakasznak, amely hozzájárul 
az átfogó TENT-hálózathoz és a 
TEN-T törzshálózatához való 
csatlakozás javulásához, és a 
fenntartható regionális és helyi 
mobilitás előmozdításához.
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infrastruktúra 
kifejlesztése és 
javítása, a 
fenntartható 
regionális és 
helyi mobilitás 
előmozdítása 
érdekében,
ERFA:
– A regionális 
mobilitás 
fokozása a 
másodrangú és 
harmadrangú 
csomópontok 
TEN-T 
infrastruktúráh
oz – ezen belül 
a multimodális 
csomópontokho
z – történő 
kapcsolásával;

ERFA:
– Az 
energiahatékon
yság és az 
ellátásbiztonság 
javítása 

7.4. Intelligens földgáz- és 
intelligens energiaelosztó, -tároló és 
-szállító rendszerek kifejlesztése;
Az intelligens 
enegiainfrastruktúrába történő 
beruházásra és szabályozó 

– A nemzeti energiainfrastruktúra prioritásait meghatározó átfogó tervek 
vannak érvényben:
– ahol alkalmazható, a 2009/72/EK és a 2009/73/EK irányelvek 22. 
cikkével összhangban, és
– a 12. cikknek megfelelően a vonatkozó regionális beruházási 
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intelligens 
energiaelosztó, -
tároló és -
átviteli 
rendszerek 
kialakításával 
és a megújuló 
forrásokból 
származó 
elosztott 
termelés 
integrálásával;

intézkedésekre vonatkozó olyan 
átfogó tervek megléte, amelyek 
hozzájárulnak az 
energiahatékonyság és az 
ellátásbiztonság javításához.

tervekkel, valamint a 2009/714/EK és 2009/715/EK rendeletek 8. cikke 
(3) bekezdésének b) pontjának megfelelően az uniós szintű tízéves 
hálózatfejlesztési tervekkel összhangban, és  
– a [TEN-E] transzeurópai energiainfrastruktúrákra vonatkozó 
iránymutatásokról szóló rendelet 3.4. cikkével összhangban;

– E tervek az alábbiakat tartalmazzák:
– reális és alaposan kidolgozott projektportfóliót a várhatóan az 
ERFA keretében támogatott projektek vonatkozásában;
– a társadalmi és gazdasági kohézióra és a környezetvédelemre 
vonatkozó célkitűzések megvalósítását elősegítő intézkedések, a 
2009/72/EK irányelv 3.10 cikkével és a 2009/73/EK irányelv 3.7. 
cikkével összhangban;
– az energiafelhasználás optimalizálását és az energiahatékonyság 
előmozdítását segítő intézkedések, a 2009/72/EK irányelv 3.11 cikkével 
és a 2009/73/EK irányelv 3.8. cikkével összhangban.

8. A 
fenntartható 
és minőségi
foglalkoztatá
s 
előmozdítása 
és a 
munkaerő 
mobilitásána
k támogatása.

(Foglalkoztat

ESZA:
A 
munkakeresők 
és inaktívak 
foglalkoztatásh
oz való 
hozzáférése, 
beleértve a 
tartós 
munkanélküliek
et és a 
munkaerőpiactó

8.1. Az aktív munkaerő-piaci 
intézkedéseket a foglalkoztatási 
iránymutatásokra1 figyelemmel
alakítják ki és hajtják végre.

– A foglalkoztatási szolgálatok megfelelő kapacitással az alábbiakra, és 
biztosítják is azokat:

– személyre szabott szolgáltatások, tanácsadás, illetve aktív és 
megelőző munkaerő-piaci intézkedések korai stádiumban, amelyek 
minden munkakereső számára elérhetők, ugyanakkor a hátrányos 
helyzetű csoportokra összpontosítanak, ideértve a marginális 
helyzetű közösségekből származó személyeket is;

– mindenki számára átlátható, rendszeres tájékoztatás a betölthető
állásokról, valamint folyamatos munkaerő-piaci elemzés a 
foglalkozások és készségek iránti igények strukturális 
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l távol esőket, a 
helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezése
k és a 
munkavállalói 
mobilitás 
ösztönzése 
révén is.

elmozdulásának azonosítására.
– A foglalkoztatási szolgálatok formális vagy informális együttműködési 

formákat alakítottak ki az érdekelt felekkel.

ási cél)

(A 9. cikk 8. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ESZA:
–
Önfoglalkoztatá
s, a vállalkozói 
készség, a 
vállalkozások 
létrehozása, 
beleértve a kis-
és 
középvállalkozá
sokat (kkv-k), 
valamint a 
mikrovállalkozá
sokat.
ERFA:
– Üzleti 
inkubátorházak 
létrehozásának 
támogatása, 

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és 
vállalatalapítás: az inkluzív 
vállalkozáskezdés-támogatásra 
vonatkozó stratégiai szakpolitikai 
keret megléte.

– Az inkluzív vállalkozáskezdés-támogatásra vonatkozó stratégiai 
szakpolitikai keret van érvényben, amely tartalmazza a következő 
elemeket:
– intézkedések történtek a vállalkozások elindítási idejének és 

költségeinek csökkentése céljából, figyelembe véve az SBA 
célkitűzéseit;

– intézkedések történtek valamely vállalkozás konkrét tevékenysége 
beindításához és végzéséhez szükséges engedélyek beszerzési 
idejének csökkentése céljából, figyelembe véve az SBA 
célkitűzéseit;

– a megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatásokat és a pénzügyi 
szolgáltatásokat összekapcsoló intézkedéseket (tőkéhez való 
hozzáférés), beleértve a hátrányos helyzetű csoportok és/vagy azon 
területek elérését, ahol ezekre szükség van.
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valamint az 
önfoglalkoztatá
s, a 
mikrovállalkozá
sok és a 
cégalapítás 
beruházásokkal 
való 
támogatása;

ESZA:
– A munkaerő-
piaci 
intézmények, 
úgymint állami 
és magán 
foglalkoztatási 
szolgáltatások, 
modernizálása, 
a munkaerő-
piaci 
igényekhez való 
igazodás 
javítása, 
beleértve a 
mobilitási 
programok és 
az intézmények 
és az érdekeltek 
közötti 

8.3. A munkaerő-piaci intézmények 
modernizálása és erősítése a 
foglalkoztatási iránymutatásokra 
figyelemmel;
A munkaerő-piaci intézmények 
reformját világos stratégiának és 
előzetes értékelésnek kell 
megelőznie, beleértve a nemek 
közötti egyenlőség dimenzióját

– – A foglalkoztatási szolgálatokat megreformáló intézkedések, 
amelyek célja megfelelő kapacitások biztosítása a számukra a következők 
nyújtásához1:
– személyre szabott szolgáltatások, tanácsadás, illetve aktív és 

megelőző munkaerő-piaci intézkedések korai stádiumban, amelyek 
minden munkakereső számára elérhetők, ugyanakkor a hátrányos 
helyzetű csoportokra összpontosítanak, ideértve a marginális 
helyzetű közösségekből származó személyeket is; 

– mindenki számára átlátható, rendszeres tájékoztatás a betölthető 
állásokról, valamint folyamatos munkaerő-piaci elemzés a 
foglalkozások és készségek iránti igények strukturális 
elmozdulásának azonosítására.

– A foglalkoztatási szolgálatok reformja kiterjed a formális vagy informális 
együttműködési hálózatok kialakítására az érdekelt felekkel.
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együttműködés 
erősítésére 
irányuló 
intézkedéseket.
ERFA:
– Beruházás a 
foglalkoztatási 
szolgálatok 
infrastruktúrájá
ba;

ESZA:
– Aktív és 
egészséges 
időskor:

8.4. Aktív és egészséges időskor: Az 
aktív idősödési politikák kialakítása 
és érvényesítése a foglalkoztatási 
iránymutatásokra1 figyelemmel
történik.

– Az érdekelt felek bevonása az aktív idősödési politikák kidolgozásába és 
nyomon követésébe, melyek célja az idősebb munkavállalóknak a 
munkaerőpiacon való tartása és foglalkoztatásuk előmozdítása.

– a tagállamban intézkedések vannak érvényben az aktív idősödés 
előmozdítására.

ESZA:
– A 
munkavállalók, 
vállalkozások és 
vállalkozók 
változásokhoz 
történő 
alkalmazkodása

8.5. A munkavállalók, vállalkozások 
és vállalkozók változásokhoz történő 
alkalmazkodása: A változás és 
szerkezetváltás előrejelzését és 
megfelelő kezelését előnyben 
részesítő politikák megléte.

– Eszközök állnak rendelkezésre a szociális partnerek és a közigazgatási 
szervek támogatására, hogy a változás és szerkezetátalakítás proaktív 
megközelítését kialakítsák, többek között:

– a változások előrejelzését elősegítő intézkedések, beleértve azok 
nyomon követését;

– az átszervezési folyamatok előkészítését és kezelését elősegítő 
intézkedések, beleértve azok nyomon követését;

– a munkavállalókat érintő kihívásokhoz való alkalmazkodást 
elősegítő intézkedések, különösen a 200/78/EK irányelv 5. cikkének 
végrehajtását célzó szakpolitikák és intézkedések megléte;
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8.6. A 15–24 év közötti, nem 
foglalkoztatott, oktatásban és 
képzésben nem részesülő fiatalok 
tartós munkaerő-piaci integrációja:
Az ifjúságfoglalkoztatási 
intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását, valamint a[z] [xxx] 
tanácsi ajánlásnak megfelelően 
ifjúsági garancia létrehozását 
szolgáló, átfogó stratégiai keret 
megléte

– Létezik az ifjúságfoglalkoztatási intézkedéscsomag célkitűzéseinek 
megvalósítását, valamint a[z] [xxx] tanácsi ajánlásnak megfelelően ifjúsági 
garancia létrehozását szolgáló, átfogó stratégiai keret, mely:

– a 15–24 év közötti, nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem 
részesülő fiatalokat érintő eredményekre vonatkozó tényekre épül:

– biztosítja az érintett szinteken az ifjúsági garanciára vonatkozó adatok 
és információk összegyűjtését és elemzését, ami elegendő alapot 
szolgáltat a célirányos politikák kidolgozásához és a fejlemények 
nyomon követéséhez, ahol csak lehetséges összehasonlító 
értékelésekkel;

– megnevezi az ifjúsági garancia létrehozásáért és kezeléséért, illetve a 
partnerségek valamennyi szintet és ágazatot felölelő összehangolásáért 
felelős közigazgatási szervet;

– bevonja az ifjúsági munkanélküliség kezelésében érintett összes 
érdekeltet;

– korai beavatkozáson és aktiváláson alapul;
– a munkaerő-piaci integrációt támogató intézkedéseket tartalmaz, 

ideértve a készségek fejlesztését szolgáló intézkedéseket és a 
munkaerőpiaccal kapcsolatos intézkedéseket.

9. Befektetés 
az oktatásba, 
képzésbe és a 
szakmai 
képzésbe a 
képesség-
fejlesztés és 
az egész 
életen át tartó 

ESZA:
– A korai 
iskolaelhagyás 
megelőzése és a 
korai 
iskolaelhagyók 
számának 
csökkentése;

9.1. Korai iskolaelhagyás: A korai 
iskolaelhagyás csökkentését célzó, az 
EUMSZ 165. cikkének keretein 
belüli stratégiai szakpolitikai keret 
megléte.

– Olyan megfelelő szintű, a korai iskolaelhagyásra vonatkozó adat- és 
információ gyűjtési és elemzési rendszert alkalmaznak, amely:
– megfelelő tudásalapot biztosít a célzott politikák kialakításához és 

biztosítja az eredmények nyomon követését.
– Létezik a korai iskolaelhagyásra vonatkozó stratégiai szakpolitikai 

keret, amely:
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ERFA:
– Beruházás az 
oktatásba, 
készségekbe és 
az egész életen 
át tartó 
tanulásba 
oktatási és 
képzési 
infrastruktúrák 
kifejlesztésével;

– bizonyítékokon alapul;

– – a megfelelő oktatási szektorokra, többek között a kisgyermekkori 
fejlődésre is kiterjed, és különösen a korai iskolaelhagyás 
kockázatának leginkább kitett csoportokat célozza meg – beleértve 
a marginalizált közösségekből származókat –, és megfelelő 
megelőző, intervenciós és kompenzációs intézkedéseket tartalmaz;

– a korai iskolaelhagyás kérdésében érintett minden szakpolitikai 
ágazatot és érdekelt felet bevon.

tanulás 
érdekében
(Oktatási cél)

(A 9. cikk 
(10) 
bekezdése 
szerint)

ESZA:
– A felsőfokú 
vagy annak 
megfelelő szintű 
oktatás 
minőségének, 
hatékonyságána
k és 
hozzáférhetőség
ének javítása az 
oktatásban való 
részvétel 
növelése és a 
végzettségi 
szintek emelése 
érdekében
ERFA:

9.2. Felsőoktatás: Az EUMSZ 165. 
cikkének keretein belüli nemzeti 
vagy regionális stratégiai 
szakpolitikai keret megléte a 
felsőoktatási végzettség arányának, 
minőségének és hatékonyságának 
növelésére.

– Olyan nemzeti vagy regionális felsőoktatási stratégiai szakpolitikai keret
van érvényben, amely a következő elemeket tartalmazza:

– adott esetben a részvétel és a végezettség arányának növelését célzó 
olyan intézkedéseket, amelyek:

– – növelik az alacsony jövedelmű csoportok és egyéb 
alulreprezentált csoportok részvételét a felsőfokú oktatásban, 
különös tekintettel a legsérülékenyebb csoportokra, beleértve 
a marginalizált közösségekből származókat;

– növelik a felnőtt hallgatók részvételét;
– csökkentik a lemorzsolódási arányt/javítják a végzettségi 

arányt;
– minőségnövelő intézkedéseket, amelyek:

– ösztönzik az újító tartalmakat és programtervezést;
– az alkalmazhatóság és a vállalkozói szellem növelését célzó 
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– Beruházás az 
oktatásba, 
készségekbe és 
az egész életen 
át tartó 
tanulásba 
oktatási és 
képzési 
infrastruktúrák 
kifejlesztésével;

intézkedéseket, amelyek:

– ösztönzik a „transzverzális készségek”, beleértve a vállalkozói 
szellem, fejlesztését a vonatkozó felsőoktatási programokban;

– csökkentik a nemek közötti különbségeket a tanulmányi és 
szakmai választások terén.

ESZA:
– Az egész 
életen át tartó 
tanuláshoz való 
hozzáférés 
javítása, a 
munkaerő 
készségeinek és 
kompetenciáina
k fejlesztése
ERFA:
– Beruházás az 
oktatásba, 
készségekbe és 
az egész életen 
át tartó 
tanulásba 
oktatási és 

9.3. Egész életen át tartó tanulás: Az 
EUMSZ 165. cikkének keretein 
belüli nemzeti és/vagy regionális
stratégiai szakpolitikai keret megléte 
az egész életen át tartó tanulás 
elősegítésére.

– Olyan nemzeti vagy regionális stratégiai politikai keretrendszer van 
érvényben az egész életen át tartó tanulás elősegítésére, amely tartalmaz::
– intézkedéseket az egész életen át tartó tanulást (LLL) célzó 

szolgáltatások fejlesztésének és összekapcsolásának támogatására, 
beleértve azok végrehajtását és a képességek fejlesztését 
(érvényesítés, iránymutatás, oktatás és képzés), valamint az 
érdekelt felek bevonásáról és a velük való partneri viszony 
kialakításáról való gondoskodást; 

– a különböző célcsoportok (például a szakképzésben részt vevő
fiatalok, a munkaerőpiacra visszatérő szülők, az alacsony 
képzettségű és idősebb munkavállalók, különösen a 
fogyatékossággal élők, a migránsok és más hátrányos helyzetű 
csoportok) szükségleteinek megfelelő készségfejlesztésre irányuló 
intézkedéseket, amennyiben ezeket a szükségleteket a nemzeti vagy 
regionális stratégiai szakpolitikai keretekben prioritásként 
azonosították;

– intézkedések az oktatás és képzés megfelelőségének javítására és az 
egyedi szükségletekkel rendelkező, azonosított célcsoportok, mint a 
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képzési 
infrastruktúrák 
kifejlesztésével;

tartós munkanélküliek és a marginalizált közösségek, igényeihez 
való igazítására.

10. A 
társadalmi 
befogadás 
előmozdítása 
és a 
szegénység, 
valamint a 
megkülönböz
tetés minden 
formája 
elleni
fellépés;

(a 
szegénységge
l kapcsolatos
cél)

(A 9. cikk 9. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ESZA:
– Aktív 
befogadás, az 
esélyegyenlőség, 
és az aktív 
részvétel 
elősegítésére és 
a foglalkoztatás 
javítására is 
figyelemmel
ERFA:
– Beruházás a 
nemzeti, 
regionális és 
helyi fejlődést 
szolgáló 
egészségügyi és 
szociális 
infrastruktúráb
a, az 
egészségügyi 
státuszbeli 
egyenlőtlensége
k csökkentése, a 

10.1. A szegénység csökkentését 
célzó nemzeti stratégiai szakpolitikai 
keret megléte és végrehajtása, 
melynek célja a munkaerőpiacról 
kiszorultak aktív befogadása a 
foglalkoztatási iránymutatásokra 
figyelemmel.

– Olyan, a szegénység csökkentését szolgáló, az aktív befogadást célzó
nemzeti stratégiai szakpolitikai keret van érvényben, amely:

– megfelelő tényalapot szolgáltat a szegénység csökkentését célzó 
szakpolitikák kidolgozásához és a fejlemények figyelemmel
kíséréséhez;

– tartalmaz a nemzeti szegénységi és társadalmi kirekesztéssel 
kapcsolatos cél megvalósítását támogató intézkedéseket, beleértve 
a fenntartható és minőségi foglalkoztatási lehetőségek elősegítését 
a társadalmi kirekesztettség kockázatának leginkább kitett 
csoportoknál;

– bevonja az érdekelt feleket a szegénység elleni küzdelembe;
– a megállapított igények függvényében, az intézményi alapúról a 

lakóhely szerinti ellátásra való áttérést célzó intézkedéseket 
tartalmaz;

– az elkülönülés minden téren való megelőzése és visszaszorítása 
érdekében egyértelmű intézkedéseket fogalmaz meg.

– Az érintett érdekelt feleknek támogatást nyújtanak a 
projektkérelmek benyújtásához és a kiválasztott projektek 
végrehajtásához és irányításához.
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szociális, 
kulturális és 
rekreációs 
szolgáltatásokh
oz való jobb 
hozzáférés 
révén a 
társadalmi 
befogadás 
előmozdítása, 
valamint átállás 
az intézményi 
szolgáltatásokró
l a közösségi 
alapú 
szolgáltatásokra
;
– A városi és 
falusi 
területeken élő 
rászoruló 
közösségek 
fizikai 
rehabilitációján
ak, valamint 
gazdasági és 
társadalmi 
fellendülésének 
támogatása;
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ESZA:
– A 
marginalizálódo
tt roma 
közösségek 
integrációja.
ERFA:
– Beruházás a 
nemzeti, 
regionális és 
helyi fejlődést 
szolgáló 
egészségügyi és 
szociális 
infrastruktúráb
a, az 
egészségügyi 
státuszbeli 
egyenlőtlensége
k csökkentése, a 
szociális, 
kulturális és 
rekreációs 
szolgáltatásokh
oz való jobb 
hozzáférés 
révén a 
társadalmi 
befogadás 

10.2. A romák befogadására 
vonatkozó nemzeti stratégiai 
szakpolitikai keret van érvényben.

– Létezik nemzeti roma befogadási stratégia, amely:
– a romák integrációja tekintetében elérhető nemzeti szintű célokat 

határoz meg annak érdekében, hogy a köztük és a népesség többi 
része közt fennálló különbségeket áthidalják. E célkitűzéseknek ki 
kell terjedniük a romák integrációjával kapcsolatos négy uniós 
célra, amelyek az oktatást, a foglalkoztatást, az egészségügyet és a 
lakhatást érintik;

– azonosítja adott esetben a hátrányos helyzetű mikrorégiókat vagy 
szegregált környékeket, ahol a közösségek a leghátrányosabb 
helyzetben vannak, felhasználva a már rendelkezésre álló 
társadalmi-gazdasági és területi mutatókat (pl. nagyon alacsony 
iskolázottság, hosszú távú munkanélküliség, stb.).

– erős ellenőrzési módszereket von be a roma integrációs fellépések 
hatásainak értékeléséhez, és egy felülvizsgálati mechanizmust a 
stratégia kiigazításához.

– megtervezését, végrehajtását és ellenőrzését illetően a roma civil 
társadalommal, a regionális és helyi hatóságokkal folytatott szoros 
együttműködésben és folyamatos párbeszéd révén valósul meg.

– Az érdekelt felek részére kérésükre és szükség esetén támogatást lehet 
nyújtani a projektkérelmek benyújtásához és a kiválasztott projektek 
végrehajtásához és igazgatásához.
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előmozdítása, 
valamint átállás 
az intézményi 
szolgáltatásokró
l a közösségi 
alapú 
szolgáltatásokra
;
– A városi és 
falusi 
területeken élő 
rászoruló 
közösségek 
fizikai 
rehabilitációján
ak, valamint 
gazdasági és 
társadalmi 
fellendülésének 
támogatása;
– Beruházás az 
oktatásba, 
készségekbe és 
az egész életen 
át tartó 
tanulásba 
oktatási és 
képzési 
infrastruktúrák 
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kifejlesztésével;



AM\940880HU.doc 45/49 PE514.645v01-00

HU

ESZA:
– A 
megfizethető, 
fenntartható és 
minőségi 
szolgáltatásokh
oz való jobb 
hozzáférés 
biztosítása, 
beleértve az 
egészségügyi 
szolgáltatásokat 
és a közérdekű 
szociális 
szolgáltatásokat 
v.
ERFA:
– Beruházás a 
nemzeti, 
regionális és 
helyi fejlődést 
szolgáló 
egészségügyi és 
szociális 
infrastruktúráb
a, az 
egészségügyi 
státuszbeli 
egyenlőtlensége

10.3. Egészségügy: Az 
egészségügyre vonatkozó, a 
gazdasági fenntarthatóságot 
biztosító nemzeti vagy regionális, az 
EUMSZ 168. cikkének keretein 
belüli stratégiai szakpolitikai keret 
megléte.

– Az egészségügyre vonatkozó nemzeti vagy regionális stratégiai 
szakpolitikai keret van érvényben, amely:
– összehangolt intézkedéseket tartalmaz a minőségi egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés javítására;
– intézkedéseket tartalmaz az egészségügyi ágazat hatékonyságának 

ösztönzésére szolgáltatás nyújtási modellek és infrastruktúra 
bevezetése, illetve megvalósítása révén;

– tartalmaz egy monitoring és felülvizsgálati rendszert.
– A tagállam vagy régió elfogadott egy, az egészségügyi ellátás számára 

rendelkezésre álló indikatív költségvetési forrásokat, valamint a 
forrásoknak a kiemelt szükségletekre való összpontosítását bemutató 
keretrendszert.
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k csökkentése, a 
szociális, 
kulturális és 
rekreációs 
szolgáltatásokh
oz való jobb 
hozzáférés 
révén a 
társadalmi 
befogadás 
előmozdítása, 
valamint átállás 
az intézményi 
szolgáltatásokró
l a közösségi 
alapú 
szolgáltatásokra
;



AM\940880HU.doc 47/49 PE514.645v01-00

HU

11. A 
hatóságok és 
az érdekelt 
felek 
intézményi 
kapacitásána
k javítása, és 
hatékony 
közigazgatás

(A 9. cikk 11. 
pontjában 
említettek 
szerint)

ESZA:
– A 
közigazgatási 
szervek és 
közszolgálatok 
intézményi 
kapacitásának 
és 
hatékonyságána
k növelésébe 
történő 
beruházások, 
amelyek célja a 
reformok, a 
jobb 
szabályozás és a 
jó kormányzás 
megvalósítása
ERFA:
– Az intézményi 
kapacitások és a 
közigazgatás 
hatékonyságána
k fokozása az 
intézményi 
kapacitás és az 
ERFA 
végrehajtásához 
kapcsolódó 

A tagállamok igazgatási 
hatékonysága:
A tagállamok igazgatási 
hatékonyságát erősítő stratégia 
megléte, beleértve a közigazgatás 
reformját1.

– Érvényben van egy, a tagállamok állami hatóságainak igazgatási
hatékonyságát és participatív módszerek végrehajtására irányuló 
készségeit erősítő stratégia, melynek végrehajtása folyamatban van1. A 
stratégia tartalma:
– a jogi, szervezeti és/vagy eljárási reformintézkedések elemzését és 

stratégiai tervezését;
– minőségirányítási rendszerek kialakítását;

– az adminisztratív eljárások egyszerűsítését és racionalizálását célzó 
integrált intézkedéseket;

– emberi-erőforrás gazdálkodással kapcsolatos stratégiák és 
szakpolitikák kidolgozását és végrehajtását az e területen 
azonosított hiányosságok tekintetében;

– a képességek fejlesztését minden szinten;

– az ellenőrzési és értékelési eljárások és eszközök kialakítását.



PE514.645v01-00 48/49 AM\940880HU.doc

HU

közigazgatási 
hatékonyság és 
közszolgáltatáso
k megerősítése 
által, valamint 
az ESZA által 
támogatott 
intézményi 
kapacitásra és 
közigazgatás 
hatékonyságára 
irányuló 
intézkedések 
támogatása.
Kohéziós Alap:)
– Az intézményi 
kapacitás 
növelése és 
eredményes 
közigazgatás 
kialakítás a 
Kohéziós Alap 
feladatainak 
végrehajtásához 
kapcsolódó 
közigazgatási 
rendszerek és 
közszolgáltatáso
k 
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eredményességé
nek és 
intézményi 
kapacitásának 
megerősítése 
által.

Or. en


