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Módosítás 74
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. Az ERFA 
ezért hozzájárul a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségnek és 
a leghátrányosabb helyzetű régiók,
beleértve a vidéki és városi területeket, a 
hanyatló ipari területeket, a súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat – mint például a 
szigetek, hegyvidéki térségek, gyéren 
lakott területek és határ menti régiók –
lemaradása mértékének a csökkentéséhez.

(1) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 176. cikke kimondja, 
hogy az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse
az Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását.
Következésképpen, az EUMSZ e cikkével, 
valamint a 174. cikke második és 
harmadik bekezdésével összhangban az 
ERFA-nak hozzá kell járulnia a
különböző régiók fejlettségi szintje közötti
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt 
figyelemmel kell kezelni az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Or. en

Módosítás 75
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Meg kell állapítani azokat az egyedi 
rendelkezéseket, amelyek a(z)
[…]/2012/EU rendeletben [CPR] 
meghatározott tematikus célkitűzések
alapján az ERFA által támogatható 

(3) Meg kell állapítani azokat az egyedi 
rendelkezéseket, amelyek a(z)
[…]/2013/EU rendeletben [CPR] 
meghatározott tematikus célkitűzések
között szereplő beruházási prioritásokhoz 
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tevékenységi típusokra vonatkoznak.
Ugyanakkor meg kell határozni és 
egyértelműsíteni kell az ERFA hatályán 
kívül eső kiadásokat, ideértve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a 
létesítményekben az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának a csökkentésével 
kapcsolatosakat is.

való hozzájárulás érdekében az ERFA 
által támogatható tevékenységi típusokra 
vonatkoznak. Ezekkel együtt meg kell 
határozni és egyértelműsíteni kell az ERFA 
hatályán kívül eső kiadásokat, ideértve az
annak megvalósítását célzó 
beruházásokat, hogy csökkenjen az
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv I.
mellékletében szereplő tevékenységekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása.

Or. en

Módosítás 76
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A túlfinanszírozás elkerülése 
érdekében ezek a beruházások nem 
támogathatók az ERFA-ból, mivel 
pénzügyi értelemben már 
kedvezményekben részesülnek a 
2003/87/EK irányelv alkalmazása révén. 
Ez a kizárás azonban nem korlátozhatja 
annak lehetőségét, hogy az ERFA olyan 
tevékenységek támogatására kerüljön 
felhasználásra, amelyek nem tartoznak a 
2003/87/EK irányelv I. mellékletének 
hatálya alá, még ha ugyanazok a 
gazdasági szereplők hajtják is azokat 
végre, így például a távfűtési 
hálózatokban az energiahatékonyságot 
célzó beruházások, az intelligens 
energiaelosztó, -tároló és -átviteli 
rendszerek, a légszennyezés csökkentését 
célzó intézkedések, még akkor is, ha egyik 
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közvetett hatásuk az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentése, vagy 
ha szerepelnek a 2003/87/EK irányelv 
10c. cikkének (1) bekezdésében említett 
nemzeti tervben.

Or. en

Módosítás 77
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Biztosítani kell, hogy a 
kockázatkezelésbe történő beruházások 
elősegítése során figyelembevételre 
kerüljenek a regionális, határokon 
átnyúló és transznacionális szintű egyedi 
kockázatok.

Or. en

Módosítás 78
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 
régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és
középvállalatokra és az éghajlatváltozás 
mérséklésére kell összpontosítani. Az 
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, valamint 

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 
stratégiához, ezért az ERFA-támogatásokat 
fokozottabban az uniós prioritásokra kell 
irányítani. A támogatott régiók kategóriája 
szerint „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” 
célkitűzése alapján megvalósuló ERFA-
támogatást a kutatásra és az innovációra,
az információs és kommunikációs 
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azoknak a régióknak a különleges igényeit, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

technológiákra (ikt), a kis- és
középvállalkozásokra (kkv-k) és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság elősegítésére kell 
összpontosítani. Ezt az összpontosítást 
nemzeti szinten kell elérni, rugalmasságot 
biztosítva az operatív programok szintjén 
és a különböző régiókategóriákban, 
továbbá – adott esetben – ki kell igazítani, 
hogy figyelembe vegye a Kohéziós Alapból 
a(z) […]/2013/EU rendelet [a Kohéziós 
Alapról szóló rendelet] 3. cikkének a) 
pontjában említett beruházási prioritások 
támogatására biztosított forrásokat. Az
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, adott 
esetben a Kohéziós Alapból származó 
források hozzájárulását, valamint azoknak 
a régióknak a különleges igényeit, amelyek 
egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75%-ánál kisebb volt, illetve a 
2007–2013-as időszakban kivonás alatt 
állóként megjelölt régiók és a kizárólag 
szigeteken fekvő tagállamokból és 
szigetekből álló egyes NUTS 2. szintű 
régiók különleges igényeit.

Or. en

Módosítás 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 
régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és
középvállalatokra és az éghajlatváltozás 

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó Európa 2020 
stratégiához, ezért az ERFA-támogatásokat 
fokozottabban az uniós prioritásokra kell 
irányítani. A támogatott régiók kategóriája 
szerint „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” 
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mérséklésére kell összpontosítani. Az 
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, valamint 
azoknak a régióknak a különleges igényeit, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

célkitűzése alapján megvalósuló ERFA-
támogatást a kutatásra és az innovációra,
az információs és kommunikációs 
technológiákra (ikt), a kis- és
középvállalkozásokra (kkv-k) és az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság elősegítésére kell 
összpontosítani. Ezt az összpontosítást 
nemzeti szinten kell elérni, rugalmasságot 
biztosítva az operatív programok szintjén 
és a különböző régiókategóriákban, 
továbbá – adott esetben – ki kell igazítani, 
hogy figyelembe vegye a Kohéziós Alapból 
a(z) […]/2013/EU rendelet [a Kohéziós 
Alapról szóló rendelet] 3. cikkének a) 
pontjában említett beruházási prioritások 
támogatására biztosított forrásokat. Az
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, adott 
esetben a Kohéziós Alapból származó 
források hozzájárulását, valamint azoknak 
a régióknak a különleges igényeit, amelyek 
egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75%-ánál kisebb volt, illetve a 
2007–2013-as időszakban kivonás alatt 
állóként megjelölt régiók és a kizárólag a 
Kohéziós Alapból támogatásban részesülő 
tagállamokban található, illetve legkülső 
régiónak minősülő szigetekből álló NUTS 
2. szintű régiók különleges igényeit.

Or. en

Módosítás 80
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 



PE514.646v01-00 8/32 AM\940882HU.doc

HU

régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és 
középvállalatokra és az éghajlatváltozás
mérséklésére kell összpontosítani. Az 
összpontosítás mértékének figyelembe kell 
vennie a régió fejlettségi szintjét, valamint 
azoknak a régióknak a különleges igényeit, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást a kutatásra és 
innovációra, valamint a kis- és 
középvállalatokra, továbbá az 
éghajlatváltozással és a vízüggyel 
kapcsolatos fellépésekre kell 
összpontosítani. Az összpontosítás 
mértékének figyelembe kell vennie a régió 
fejlettségi szintjét, valamint azoknak a 
régióknak a különleges igényeit, amelyek 
egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

Or. en

Módosítás 81
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A(z) […]/2012/EU rendelettel [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
összhangban a kutatás és az innováció 
területén végrehajtott, részben vagy 
egészben uniós költségvetésből 
finanszírozott beruházásokból származó 
hozzáadott érték optimalizálása érdekében 
szinergiákra kell törekedni az ERFA és a 
Horizont 2020 működése között, egyúttal 
azonban tiszteletben tartva ezek eltérő 
célkitűzéseit.

Or. en

Módosítás 82
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A fenntartható regionális vagy helyi 
mobilitás és a levegő- és zajszennyezés 
csökkentésének elősegítése érdekében 
támogatni kell az egészséges, fenntartható 
és biztonságos közlekedési módokat. Az 
ERFA-ból támogatott repülőtéri 
infrastrukturális beruházásoknak elő kell 
segíteniük a környezeti szempontból 
fenntartható légi közlekedést, többek 
között a regionális mobilitás – másodlagos 
és harmadlagos csomópontoknak a TEN-
T infrastruktúrába való bekapcsolásával 
megvalósított – javítása során, egyebek 
mellett multimodális csomópontok révén.

Or. en

Módosítás 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A fenntartható regionális vagy helyi 
mobilitás és a levegő- és zajszennyezés 
csökkentésének elősegítése érdekében 
támogatni kell az egészséges, fenntartható 
és biztonságos közlekedési módokat. 
Biztosítani kell, hogy az ERFA-ból 
támogatott repülőtéri infrastrukturális 
beruházások környezeti előnyökkel 
járjanak, többek között a regionális és 
helyi mobilitás – másodlagos és 
harmadlagos csomópontoknak a TEN-T 
infrastruktúrába való bekapcsolásával 
megvalósított – javítása során, egyebek 
mellett multimodális csomópontok révén.

Or. en
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Módosítás 84
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának részeként az Unió által 
kitűzött energetikai és éghajlatvédelmi 
célok elérésének előmozdítása érdekében 
az ERFA-nak támogatnia kell a 
tagállamokban az energiahatékonyságot 
és az energiaellátás biztonságát elősegítő 
beruházásokat, többek között az 
intelligens energiaelosztó, -tároló és -
átviteli rendszerek fejlesztésén keresztül, 
például a megújuló forrásokból történő 
elosztott energiatermelés integrálása 
révén. A tagállamok számára lehetőséget 
kell adni arra, hogy olyan energetikai 
infrastruktúrákba ruházzanak be, 
amelyek összhangban vannak választott 
energiaszerkezetükkel, hogy meg tudjanak 
felelni az ellátásbiztonsági 
követelményeknek, továbbá amelyek 
összhangban vannak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégián alapuló 
céljaikkal.

Or. en

Módosítás 85
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 i preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5i) Meg kell határozni, hogy az ERFA-
ból ezen felül mit lehet támogatni az 
európai területi együttműködési cél 
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keretében.

Or. en

Módosítás 86
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A fenntartható városfejlesztés keretén 
belül támogatni kell a városokat érintő 
gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati és 
társadalmi kihívásokra irányuló integrált 
intézkedéseket, és ki kell dolgozni egy 
eljárást az ilyen intézkedések által érintett 
városok listájának, valamint az ilyen 
intézkedésekre elkülönített pénzügyi 
források megállapítására.

(7) A fenntartható városfejlesztés keretén 
belül támogatni kell a városokat érintő 
gazdasági, környezetvédelmi, éghajlati, 
vízügyi és társadalmi kihívásokra irányuló 
integrált intézkedéseket, és ki kell dolgozni 
egy eljárást az ilyen intézkedések által 
érintett városok listájának, valamint az 
ilyen intézkedésekre elkülönített pénzügyi 
források megállapítására.

Or. en

Módosítás 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Azon városi területek kiválasztásának 
kritériumait, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedéseket kell végrehajtani, valamint 
ezen intézkedések indikatív összegeit a 
partnerségi megállapodásban kell 
meghatározni, és nemzeti szinten az 
ERFA-források legalább 5%-át e célra 
kell fordítani. A városi hatóságokra kell 
bízni legalább a műveletek kiválasztását 
vagy adott esetben az átfogó támogatást, 
amelyről az irányító hatóságnak kell 
döntenie szoros együttműködésben a 
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városi hatósággal.

Or. en

Módosítás 88
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Különös figyelmet kell szentelni a 
legkülső régiókra, amelyeket a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből 
származó hátrányos helyzetük, azaz távoli 
fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, 
kedvezőtlen domborzati és éghajlati 
viszonyaik, valamint néhány terméktől 
való gazdasági függésük súlyosbít, amely 
tényezők állandósága és együttes hatása 
súlyosan hátráltatja fejlődésüket, mégpedig 
az ERFA alkalmazási körének a legkülső 
régiók sajátos gazdasági és társadalmi 
helyzetéből eredő járulékos költségek 
jóváírásához kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozásának kivételes 
jelleggel történő kiterjesztésével. A
meglévő és új gazdasági tevékenységek 
fejlesztésének támogatása érdekében az 
egyedi kiegészítő források legalább 50 %-
át a legkülső régiók gazdaságának 
diverzifikálását és korszerűsítését szolgáló 
intézkedésekre kell elkülöníteni.

(11) Külön figyelmet kell szentelni a 
legkülső régiókra, amelyeket az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében említett tényezőkből származó 
hátrányos helyzetük, azaz távoli fekvésük, 
szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik, 
valamint néhány terméktől való gazdasági 
függésük súlyosbít, amely tényezők 
állandósága és együttes hatása súlyosan 
hátráltatja fejlődésüket, mégpedig az
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 349. cikke szerinti olyan 
intézkedések elfogadásával, amelyek az
ERFA alkalmazási körét kivételes jelleggel 
kiterjesztik a legkülső régiók sajátos 
gazdasági és társadalmi helyzetéből eredő 
járulékos költségek jóváírásához 
kapcsolódó működési támogatás
finanszírozására. A tagállamok által ezzel 
összefüggésben nyújtott működési 
támogatás mentesül az EUMSZ 108.
cikkének (3) bekezdésében megállapított 
bejelentési kötelezettség alól, ha a 
támogatás az odaítélés időpontjában 
megfelel a 994/98/EK rendelet 1. cikke 
alapján elfogadott, a támogatások 
bizonyos fajtáit az EUMSZ 107. és 108. 
cikkének alkalmazásában a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánító 
rendeletben megállapított feltételeknek.

Or. en
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Módosítás 89
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az innovatív intézkedések kiválasztási 
és végrehajtási eljárásainak 
meghatározása érdekében a Szerződés 
290. cikke szerinti jogi aktusok 
elfogadására felhatalmazást kell adni a 
Bizottságnak a 9. cikkben meghatározott 
tartalom és hatókör tekintetében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkálatok során – szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megfogalmazása során 
biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz is.

(12) E rendelet bizonyos nem alapvető 
fontosságú elemekkel való kiegészítése
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottságnak az innovatív 
intézkedések kiválasztására és 
irányítására vonatkozó részletes szabályok 
tekintetében. A Bizottságot arra is fel kell 
hatalmazni, hogy indokolt esetben a 
program végrehajtása során elért 
előrehaladás hatékony értékelésének 
biztosítása céljából módosítsa e rendelet 
mellékletét a megfelelő kiigazítások 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munkálatok során –
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megfogalmazása során 
biztosítania kell, hogy a megfelelő 
dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Or. en

Módosítás 90
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – cím és alcím – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. cikk 3. cikk
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Az ERFA-ból származó támogatás 
hatóköre

A támogatás hatóköre

(1) Az ERFA a következőket támogatja: (1) Az ERFA-ból a következő 
tevékenységek támogathatók az 5. cikkben 
meghatározott beruházási prioritásokhoz 
való hozzájárulás érdekében:

a) termelő beruházás, amely hozzájárul a 
fenntartható munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez a kis- és középvállalatoknak 
(kkv-k) nyújtandó közvetlen befektetési 
támogatás révén;

a) termelő beruházás, amely hozzájárul a 
fenntartható munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez a kis- és középvállalatoknak 
(kkv-k) nyújtandó közvetlen befektetési 
támogatás révén;

aa) termelő beruházás, függetlenül a 
vállalkozás méretétől, amely hozzájárul az 
5. cikk (1) és (4) bekezdésében, illetve –
amennyiben nagyvállalatok és kkv-k 
közötti együttműködéssel jár – az 5. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásokhoz;

b) beruházás a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrába az 
energia, a környezetvédelem, a közlekedés, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT-k) terén;

b) beruházás a polgároknak alapvető 
szolgáltatásokat nyújtó infrastruktúrába az 
energia, a környezetvédelem, a közlekedés, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiák (ikt) terén;

c) beruházások a szociális, egészségügyi és 
oktatási infrastruktúrába;

c) beruházások az üzleti, szociális, 
egészségügyi, kutatási, innovációs és 
oktatási infrastruktúrába;

d) saját potenciál kifejlesztése a regionális 
és helyi fejlesztés, valamint a kutatás és 
fejlesztés támogatása által. Ezek az 
intézkedések a következőket tartalmazzák:

d) beruházás a saját potenciál
berendezésekbe és a kisméretű 
infrastruktúrába való állóeszköz-
beruházás révén történő kifejlesztésébe; ez 
magában foglalja a kulturális és 
fenntartható turizmussal kapcsolatos 
kisméretű infrastruktúrát, a 
vállalkozásoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, a kutatási és fejlesztési 
szervezetek támogatását, valamint a
vállalatok technológiájába és alkalmazott 
kutatásába való beruházást;

i. állóeszköz-beruházás a berendezésekbe 
és a kisméretű infrastruktúrába;
ii. vállalatok, különösen kkv-k és 
szolgáltatásaik támogatása;
iii. állami kutatási és innovációs 
szervezetek támogatása és beruházás a 
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vállalatok technológiájába és alkalmazott 
kutatásába;
iv. a régiók, városok és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
szereplők hálózatba szerveződése, 
együttműködése és tapasztalatcseréje;

e) az illetékes regionális, helyi, városi és 
más hatóságok, gazdasági és szociális 
partnerek és a CPR 5. cikkében említett, 
civil társadalmat képviselő szervezetek 
hálózatba szerveződése, együttműködése 
és tapasztalatcseréje, tanulmányok, 
előkészítő intézkedések és kapacitásépítés.

e) technikai segítségnyújtás.
Az ERFA a fejlettebb régiókban nem 
támogatja a környezetvédelem, a 
közlekedés, valamint az IKT-k terén a 
polgároknak alapvető szolgáltatásokat 
nyújtó infrastruktúrába való beruházást.

Or. en

Módosítás 91
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) termelő beruházás vállalkozásokba, 
különösen kkv-kba, amely hozzájárul az 5. 
cikk (1) és (4) bekezdésében, illetve –
amennyiben nagyvállalatok és kkv-k 
közötti együttműködéssel jár – az 5. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott 
beruházási prioritásokhoz;

Or. en

Módosítás 92
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) saját potenciál kifejlesztése a regionális 
és helyi fejlesztés, valamint a kutatás és 
fejlesztés támogatása által. Ezek az 
intézkedések a következőket tartalmazzák:

d) beruházás a saját potenciál
berendezésekbe és az infrastruktúrába 
való állóeszköz-beruházás révén történő 
kifejlesztésébe; ez magában foglalja a 
kulturális és fenntartható turizmussal 
kapcsolatos infrastruktúrát, a 
vállalkozásoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, a kutatási és fejlesztési 
szervezetek támogatását, valamint a
vállalatoknál zajló alkalmazott kutatást;

Or. en

Módosítás 93
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA a következőket nem 
támogatja:

(2) Az ERFA a következőket nem 
támogatja:

a) atomerőművek leállítása; a) atomerőművek leállítása és építése;

b) a 2003/87/EK irányelv értelmében a 
létesítményekben az üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás csökkentése;

b) a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének 
hatálya alá tartozó tevékenységekből 
eredő, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését elősegítő 
beruházások;

c) dohány és dohánytermékek gyártása, 
feldolgozása és forgalomba hozatala;

c) dohány és dohánytermékek gyártása, 
feldolgozása és forgalomba hozatala;

d) az uniós állami támogatási szabályok 
szerint nehézségekkel küzdő vállalatok.

d) az uniós állami támogatási szabályok 
szerint nehézségekkel küzdő vállalatok;
da) repülőtéri infrastrukturális 
beruházások, a környezetvédelemhez 
kapcsolódók kivételével, vagy kivéve 
akkor, ha ezeket a negatív környezeti 
hatás mérsékléséhez vagy csökkentéséhez 
szükséges beruházások kísérik.

Or. en



AM\940882HU.doc 17/32 PE514.646v01-00

HU

Módosítás 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bizonyíthatóan környezeti 
előnyökkel járókon kívüli egyéb repülőtéri 
infrastrukturális beruházások.

Or. en

Módosítás 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bizonyíthatóan környezeti 
előnyökkel járókon kívüli egyéb repülőtéri 
infrastrukturális beruházások.

Or. en

Módosítás 96
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

Tematikus koncentráció Tematikus koncentráció
A(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 9. 
cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzések, valamint az e rendelet 5. 
cikkében meghatározott kapcsolódó 
beruházási prioritások, amelyekhez az 

(1) A(z) […]/2012/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 9. 
cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzések, valamint az e rendelet 5. 
cikkében meghatározott kapcsolódó 
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ERFA hozzájárulhat, a következőképpen 
koncentrálódnak:

beruházási prioritások, amelyekhez az 
ERFA a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
célkitűzése keretében hozzájárulhat, a 
következőképpen koncentrálódnak:

a) fejlettebb régiókban és átmeneti 
régiókban:

a) fejlettebb régiókban:

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

i. a teljes ERFA-forrás legalább 80%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni; 
továbbá

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 20 %-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 20%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

aa) az átmeneti régiókban:
i. a teljes ERFA-forrás legalább 60%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több 
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni; 
továbbá
ii. a teljes ERFA-forrás legalább 15%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

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

i. a teljes ERFA-forrás legalább 50%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni;

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

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 12%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Az a) i. ponttól eltérve azokban a 
régiókban, amelyek egy főre eső GDP-je a 

Az a) ponttól eltérve azok a régiók, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 2007–13 
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2007–13 időszakban az EU-25 referencia-
időszakbeli átlagos GDP-jének 75 %-ánál
kevesebb volt, de amelyek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 82. cikke (2) 
bekezdésének b) és c) pontja szerint a 
2014–2020 közötti időszakban az
„átmeneti vagy fejlettebb régiók” 
kategóriájában támogathatók, a teljes 
ERFA-forrás legalább 60 %-át nemzeti 
szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] rendelet 
9. cikkének 1., 3. és 4. pontjában 
megállapított egyes tematikus 
célkitűzésekre kell elkülöníteni.

időszakban az EU-25 referencia-
időszakbeli átlagos GDP-jének 75%-ánál
kevesebb volt, és a 2007–2013-as 
időszakban kivonás alatt állóként 
megjelölt, de a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 82. cikke (2) bekezdésének c) pontja 
szerint a 2014–2020 közötti időszakban az
„átmeneti vagy fejlettebb régiók” 
kategóriájában támogatható régiók e cikk 
alkalmazásában átmeneti régiónak 
minősülnek.

Az a) és az aa) ponttól eltérve e cikk 
alkalmazásában a kizárólag szigeteken 
fekvő tagállamokból, vagy a Kohéziós 
Alapból támogatásban részesülő 
tagállamokban található vagy legkülső 
régiónak minősülő szigetekből álló összes 
NUTS 2. szintű régió kevésbé fejlett 
régiónak minősül.

Or. en

Módosítás 97
Catherine Bearder

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 20 %-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 22%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 20 %-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

ii. a teljes ERFA-forrás legalább 22%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az átmeneti régiókban:
i. a teljes ERFA-forrás legalább 60%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több 
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni; 
továbbá
ii. a teljes ERFA-forrás legalább 17%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 100
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az átmeneti régiókban:
i. a teljes ERFA-forrás legalább 60%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több 
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni; 
továbbá
ii. a teljes ERFA-forrás legalább 22%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az átmeneti régiókban:
i. a teljes ERFA-forrás legalább 60%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított két vagy több 
tematikus célkitűzésre kell elkülöníteni; 
továbbá
ii. a teljes ERFA-forrás legalább 20%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 4. pontjában 
megállapított tematikus célkitűzésre kell 
elkülöníteni;

Or. en
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Módosítás 102
Andrey Kovatchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és az aa) ponttól eltérve e cikk 
alkalmazásában a kizárólag szigetekből 
álló, vagy legkülső régiónak minősülő 
összes NUTS 2. vagy NUTS 3. szintű régió 
kevésbé fejlett régiónak minősül.

Or. en

Indokolás

A Tanács az uniós alapok felhasználásával kapcsolatos rugalmasság szintjének csökkentését 
tervezi a szigeti régiókban azzal, hogy ezt az eltérést csak azokra a szigeti régiókra 
korlátozza, amelyek a Kohéziós Alapból támogatható tagállamokhoz tartoznak. Ez kizárná az 
uniós alapok felhasználásával kapcsolatos szükséges rugalmasság köréből a Baleár-
szigeteket, Korzikát, Szardíniát és az észak-európai szigeteket. Ennek az intézkedésnek minden 
uniós szigetre vonatkoznia kell, függetlenül attól, hogy tagállamuk támogatható-e a Kohéziós 
Alapból vagy sem.

Módosítás 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és az aa) ponttól eltérve e cikk 
alkalmazásában a kizárólag egy vagy több 
szigetből álló összes NUTS 2. és NUTS 3. 
régió kevésbé fejlett régiónak minősül.

Or. it

Módosítás 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) és az aa) ponttól eltérve e cikk 
alkalmazásában a kizárólag a Kohéziós 
Alapból támogatásban részesülő 
tagállamokban található vagy legkülső 
régiónak minősülő szigetekből álló összes 
NUTS 2. szintű régió kevésbé fejlett 
régiónak minősül.

Or. en

Módosítás 106
Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az a) ponttól eltérve e cikk 
alkalmazásában a kizárólag egy vagy több 
szigetből álló összes NUTS 2. régió 
kevésbé fejlett régiónak minősül.
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Or. it

Módosítás 107
Andrey Kovatchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A foglalkoztatásbarát növekedés 
elősegítésének céljához való 
hozzájárulásuk maximalizálásaként a 
fenntartható turizmust, a kultúrát és a 
természeti örökségeket támogató 
tevékenységeknek be kell épülniük 
minden régió területi stratégiájába, 
beleértve a hanyatló ipari régiók 
átalakítását. E tevékenységek 
támogatásának hozzá kell járulnia 
továbbá az innovációnak, az ikt 
használatának, a kkv-knak, valamint a 
környezet- és erőforrás-hatékonyságnak a 
megerősítéséhez, illetve a társadalmi 
befogadás előmozdításához. 

Or. en

Módosítás 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban:

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés támogatása és az 
erőforrás-hatékonyság növelése minden 
ágazatban:

Or. en
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Módosítás 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kkv-kban az energiahatékonyság és a 
megújuló energia használatának
elősegítése;

b) az energiahatékonyság és a megújuló
energiák használatának támogatása, 
elsősorban a kkv-k körében,

Or. en

Módosítás 110
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egyedi kockázatok kezelésére, a 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség biztosítására és 
katasztrófavédelmi rendszerek
kifejlesztésére irányuló beruházások 
elősegítése;

b) a kollektív infrastruktúra és az egyedi 
kockázatok kezelésére irányuló 
beruházások előmozdítása, a szélsőséges 
jelenségekkel szembeni ellenállás és a
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség biztosítása és katasztrófavédelmi 
rendszerek kifejlesztése;

Or. pt

Módosítás 111
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrások
hatékonyságának elősegítése:

6. a környezet megőrzése és védelme, 
valamint az erőforrás-felhasználás
hatékonyságának előmozdítása a 
következők révén;

a) a hulladékgazdálkodási ágazat jelentős 
beruházási szükségletének kielégítése a

a) beruházás a hulladékgazdálkodási
ágazatba az uniós környezetvédelmi 
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környezetvédelmi vívmányok 
követelményeinek teljesítése érdekében;

vívmányok követelményeinek teljesítése 
érdekében, valamint a tagállamok által 
azonosított, e követelményeken túlmenő 
beruházási szükségletek kielégítése 
érdekében;

b) a vízgazdálkodási ágazat jelentős 
beruházási szükségletének kielégítése a
környezetvédelmi vívmányok 
követelményeinek teljesítése érdekében;

b) beruházás a vízgazdálkodási ágazatba 
az uniós környezetvédelmi vívmányok 
követelményeinek teljesítése érdekében, 
valamint a tagállamok által azonosított, e 
követelményeken túlmenő beruházási 
szükségletek kielégítése érdekében;

c) a kulturális örökség védelme, elősegítése 
és fejlesztése;

c) természeti és kulturális örökség 
megőrzése, védelme, elősegítése és 
fejlesztése;

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

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

e) a városi környezetfejlesztést célzó 
intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a légszennyezettség 
csökkentését is;

e) a városi környezetfejlesztést, a városok 
megújítását, a rozsdaövezetek (köztük a 
védett területek) helyreállítását és
szennyezésmentesítését és a 
légszennyezettség csökkentését célzó 
intézkedések, valamint a zajcsökkentési 
intézkedések támogatása;

ea) a hulladékgazdálkodási ágazatban, a 
vízgazdálkodási ágazatban, a talajvédelem 
vagy a légszennyezettség csökkentése 
területén a környezetvédelem és az 
erőforrás-hatékonyság javítását szolgáló 
innovatív technológiák előmozdítása;
eb) az erőforrás-hatékony gazdaságra 
való ipari átállás támogatása, a zöld 
növekedés, az ökoinnováció és a 
környezeti teljesítményirányítás 
előmozdítása a köz- és a 
magánszektorban;

Or. en
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Módosítás 112
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a városi környezetfejlesztést célzó 
intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását és a légszennyezettség 
csökkentését is;

e) a városi környezetfejlesztést célzó 
intézkedések, ideértve a rozsdaövezetek 
helyreállítását, a társasházak közötti 
pihenőterületek kezelésének támogatását, 
a kulturális infrastruktúrák 
rehabilitációját és a légszennyezettség 
csökkentését is;

Or. bg

Módosítás 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 pont – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a regionális és helyi mobilitás 
növelése a meglévő közúti infrastruktúra 
javításába való beruházás révén, a 
hatékony és eredményes hálózatbiztonsági 
irányítás biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 114
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése:

8. a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás, valamint a munkavállalói 
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mobilitás ösztönzése a következők révén:
a) üzleti inkubátorházak létrehozása, 
valamint az önfoglalkoztatás és cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása;

a) üzleti inkubátorházak létrehozásának 
támogatása, valamint az önfoglalkoztatás, 
a mikrovállalkozások és a cégalapítás 
beruházásokkal való támogatása;

aa) a foglalkoztatásbarát növekedés 
elősegítése a saját belső potenciál 
kifejlesztése révén, az adott területeket 
érintő területi stratégia részeként, 
beleértve a hanyatló ipari régiók 
átalakítását, valamint a konkrét természeti 
és kulturális erőforrások fejlesztését, 
illetve ezek hozzáférhetőségének javítását;

b) helyi fejlesztési kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása új munkahelyek 
teremtése érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek a(z) […]/2012/EU [ESZA] 
rendelet alkalmazási körén kívül esnek;

b) helyi fejlesztési kezdeményezések és 
szomszédos szolgáltatásokat nyújtó 
struktúrák támogatása új munkahelyek 
teremtése érdekében, amennyiben ezek a 
tevékenységek a(z) […]/2012/EU [ESZA] 
rendelet alkalmazási körén kívül esnek;

c) beruházás az állami foglalkoztatási 
szolgálatok infrastruktúrájába;

c) beruházás a foglalkoztatási szolgálatok 
infrastruktúrájába;

Or. en

Módosítás 115
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem:

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem a 
következők révén:

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az egészségügyi 
státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra;

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az egészségügyi 
státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, 
a szociális, kulturális és rekreációs 
szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés 
révén a társadalmi befogadás 
előmozdítása, valamint átállás az 
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intézményi szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra;

b) a rászoruló városi és falusi közösségek 
fizikai rehabilitációjának és gazdasági
fellendülésének támogatása;

b) a városi és falusi területeken élő, 
rászoruló közösségek fizikai 
rehabilitációjának, valamint gazdasági és
társadalmi fellendülésének támogatása;

c) a szociális vállalatok támogatása; c) a szociális vállalatok támogatása;

ca) a közösségi irányítású helyi fejlesztési 
stratégiák keretében végzett beruházások;

Or. en

Módosítás 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló egészségügyi és szociális 
infrastruktúrába, az egészségügyi 
státuszbeli egyenlőtlenségek csökkentése, 
valamint átállás az intézményi 
szolgáltatásokról a közösségi alapú 
szolgáltatásokra;

a) beruházás a nemzeti, regionális és helyi 
fejlődést szolgáló, sporttal kapcsolatos,
egészségügyi, kulturális és szociális
infrastruktúrába, az egészségügyi és 
szociális státuszbeli egyenlőtlenségek 
csökkentése, a szociális, kulturális és 
rekreációs szolgáltatásokhoz való jobb 
hozzáférés révén a társadalmi befogadás 
előmozdítása, valamint átállás az 
intézményi szolgáltatásokról a közösségi 
alapú szolgáltatásokra;

Or. en

Módosítás 117
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházás az oktatásba, készségekbe és 10. beruházás az oktatásba, a készségekkel 
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az egész életen át tartó tanulásba oktatási 
és képzési infrastruktúrák kifejlesztésével;

kapcsolatos képzésbe, szakképzésbe és az 
egész életen át tartó tanulásba oktatási és 
képzési infrastruktúrák kifejlesztésével;

Or. en

Módosítás 118
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitások és a 
közigazgatás hatékonyságának fokozása az 
intézményi kapacitás és az ERFA 
végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
hatékonyság és közszolgáltatások 
megerősítése által, valamint az ESZA által 
támogatott intézményi kapacitásra és 
közigazgatás hatékonyságára irányuló 
intézkedések támogatása.

11. a hatóságok és az érintett felek
intézményi kapacitásának és a 
közigazgatás hatékonyságának fokozása az 
intézményi kapacitás és az ERFA 
végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási 
hatékonyság és közszolgáltatások 
megerősítése által, valamint az ESZA által 
támogatott intézményi kapacitásra és 
közigazgatás hatékonyságára irányuló 
intézkedések támogatása.

Or. en

Módosítás 119
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA az operatív programok 
keretén belül támogathatja a fenntartható 
városfejlesztést olyan stratégiák révén, 
amelyek integrált intézkedéseket 
határoznak meg a városok urbanizált 
övezeteit érintő gazdasági, 
környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi 
kihívások kezelésére.

(1) Az ERFA az operatív programok 
keretén belül támogathatja a fenntartható 
városfejlesztést olyan stratégiák révén, 
amelyek integrált intézkedéseket 
határoznak meg a városok urbanizált 
övezeteit érintő gazdasági, 
környezetvédelmi, éghajlati, vízügyi és 
társadalmi kihívások kezelésére.
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Or. en

Módosítás 120
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk 8. cikk

Innovatív intézkedések a fenntartható 
városfejlesztés terén

Innovatív intézkedések a fenntartható 
városfejlesztés terén

(1) A fenntartható városfejlesztés területén 
az ERFA a Bizottság kezdeményezésére a 
teljes éves ERFA-forrás 0,2 %-ában 
meghatározott felső határig támogathatja 
az innovatív intézkedéseket. Ezek 
tanulmányokból és kísérleti projektekből 
állnak, amelyek a fenntartható 
városfejlesztés kérdéseihez kapcsolódó, 
uniós jelentőségű új megoldások 
meghatározásával és vizsgálatával 
foglalkoznak.

(1) A fenntartható városfejlesztés területén 
az ERFA a Bizottság kezdeményezésére 
a(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 84. 
cikkének (7) bekezdésével összhangban 
támogathatja az innovatív intézkedéseket. 
Ezek tanulmányokból és kísérleti 
projektekből állnak, amelyek a fenntartható 
városfejlesztés kérdéseihez kapcsolódó, 
uniós jelentőségű új megoldások 
meghatározásával és vizsgálatával 
foglalkoznak. A Bizottság ösztönzi a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 5. cikkének 
(1) bekezdésében említett kategóriákba 
tartozó érintett partnereknek az innovatív 
fellépések előkészítésébe és 
végrehajtásába való bevonását.

(2) A fenti 4. cikktől eltérve az innovatív 
intézkedések minden olyan tevékenységet 
támogathatnak, amelyek a(z) […]/2012/EU 
rendelet [CPR] 9. cikkében meghatározott 
tematikus célkitűzések eléréséhez 
szükségesek.

(2) E rendelet 4. cikkétől eltérve az 
innovatív intézkedések minden olyan 
tevékenységet támogathatnak, amelyek 
a(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 9. 
cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzések eléréséhez szükségesek.

(3) A Bizottság a 13. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogad el az innovatív intézkedések 
kiválasztására és végrehajtására irányuló 
eljárásokról.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 13. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a támogatandó innovatív 
intézkedések kiválasztására és kezelésére 
vonatkozó elvekkel kapcsolatos részletes 
szabályok megállapításáról.
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Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A Mayotte legkülső régiót illető 
egyedi kiegészítő forrás ERFA-
részarányára nem vonatkozik e rendelet 4. 
cikke, és annak legalább 50%-át a(z) 
[…]/2013/EU rendelet [CPR] 9. cikkének 
1., 2., 3., 4. és 6. pontjában meghatározott 
tematikus célkitűzésekre kell elkülöníteni.

Or. en

Módosítás 122
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 9. cikk (3) bekezdésben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.

(2) A Bizottság 2014. január 1-jétől
hároméves időtartamra felhatalmazást kap 
a 9. cikk (3) bekezdésében említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal a hároméves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról.

Or. bg

Indokolás

Helyénvaló lenne időbeli korlátozást megszabni a felhatalmazás vonatkozásában, és 
kötelezővé kell tenni a Bizottság számára, hogy jelentést készítsen a felhatalmazás 
gyakorlásáról, hogy rendszeres értékelés álljon rendelkezésre erről.


