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Módosítás 54
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a Szerződés 174. cikkének 
rendelkezése szerint az Unió úgy alakítja 
és folytatja tevékenységét, hogy az a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítését eredményezze. A Kohéziós Alap 
ezért pénzügyi hozzájárulást nyújt a 
környezetvédelmi projektekhez, valamint a 
közlekedési infrastruktúra területén belül a 
transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódó 
projektekhez.

(1) Az Európai Unió működéséről szóló
szerződés (EUMSZ) 174. cikkének 
rendelkezése szerint az Unió úgy alakítja 
és folytatja tevékenységét, hogy az a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítését eredményezze. Az e rendelet 
által létrehozott Kohéziós Alap ezért 
pénzügyi hozzájárulást nyújt a 
környezetvédelmi projektekhez, valamint a 
közlekedési infrastruktúra területén belül a 
transzeurópai hálózatokhoz kapcsolódó 
projektekhez.

Or. en

Módosítás 55
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az uniós közlekedési infrastruktúra 
fejlesztésének felgyorsítása érdekében a 
Kohéziós Alapnak támogatnia kell 
összesen XXX euró összegig az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló […-i] [...]/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(a továbbiakban: EHE-rendelet) 
meghatározott, európai hozzáadott értéket 
képviselő közlekedési infrastrukturális 
projekteket. A Kohéziós Alapból 
nyújtandó támogatásnak összhangban 
kell állnia a […]/2013/EU [CPR] rendelet 
[84. cikkének (4)] bekezdésében 
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meghatározott szabályokkal. Az EHE-
rendelettel összhangban a támogatás 
kizárólag a Kohéziós Alapból támogatásra 
jogosult tagállamok számára lehet 
elérhető, az erre az alapra vonatkozó 
társfinanszírozási rátákkal.

Or. en

Módosítás 56
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Kohéziós Alapból nem 
támogathatók az annak megvalósítását 
célzó beruházások, 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 üvegházhatásúgáz-kibocsátás, 
mivel pénzügyi értelemben ezek a 
beruházások már kedvezményezettjei ezen 
irányelv alkalmazásának. Ez a kizárás 
nem korlátozhatja annak a lehetőségét, 
hogy a Kohéziós Alapot olyan 
tevékenységek támogatására használják, 
amelyek nem szerepelnek a 2003/87/EK 
irányelv I. mellékletében, még ha 
ugyanazok a gazdasági szereplők hajtják 
is azokat végre, így például a hő és a 
villamos energia kapcsolt előállítása terén 
az energiahatékonyságot célzó 
beruházások, a távfűtési hálózatok, az 
intelligens energiaelosztó, -tároló és -
továbbító rendszerek, a légszennyezés 
csökkentését célzó intézkedések stb., még 
akkor is, ha egyik közvetett hatásuk az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
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csökkentése, vagy ha szerepelnek a 
2003/87/EK irányelv 10c. cikkének (1) 
bekezdésében említett nemzeti tervben.

Or. en

Módosítás 57
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A programok előrehaladásának 
értékelésére alkalmas közös mutatókat
kell létrehozni még azt megelőzően, hogy a 
tagállamok az operatív programjaikat 
elkészítenék. Ezen mutatókat 
programspecifikus indikátorokkal 
egészítenék ki.

(7) E rendeletben közös
teljesítménymutatókat kell létrehozni a 
programok végrehajtásából származó 
uniós szintű összesített eredmények 
értékelése céljából. Ezeknek a mutatóknak 
meg kell felelniük az e rendelettel és a(z) 
[….]/2013/EU rendelet [CPR] vonatkozó 
rendelkezéseivel összhangban támogatott 
befektetési prioritásnak és tevékenységi 
típusnak. Ezen mutatókat 
programspecifikus eredménymutatókkal, 
és – adott esetben – programspecifikus 
teljesítménymutatókkal kell kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 58
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet a [ ]/2012/EU [CPR] rendelet 
81. cikkében meghatározott, „beruházások 
a növekedés és a foglalkoztatás érdekében” 
célkitűzéssel összhangban megállapítja a 
Kohéziós Alap feladatait és az általa 
nyújtott támogatások körét.

(1) Kohéziós Alap jön létre az Unió 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohéziójának megerősítése céljából, a
fenntartható fejlődés elősegítése 
érdekében. A rendelet a [ ]/2013/EU [CPR] 
rendelet 81. cikkében meghatározott,
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„beruházások a növekedés és a 
foglalkoztatás érdekében” célkitűzéssel 
összhangban megállapítja a Kohéziós Alap 
feladatait és az általa nyújtott támogatások 
körét.

Or. en

Módosítás 59
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Kohéziós Alapra a(z) […]/2013/EU 
rendelet [CPR] és e rendelet rendelkezései 
irányadóak.

Or. en

Módosítás 60
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
keretében közlekedési infrastrukturális 

projektekre nyújtott támogatás a Kohéziós 
Alapból 

A Kohéziós Alap összesen XXX euró 
összegig az [Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról szóló] […]/2013/EU 
rendeletben meghatározott, európai 
hozzáadott értéket képviselő közlekedési 
infrastrukturális projekteket támogat, 
összhangban a […]/2013/EU [CPR] 
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rendelet 84. cikkének (4) bekezdésével.

Or. en

Módosítás 61
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) repülőtéri infrastruktúrába eszközölt 
beruházások, a környezetvédelemhez 
kapcsolódók kivételével, vagy ha ezeket a 
negatív környezeti hatás mérsékléséhez 
vagy csökkentéséhez szükséges 
beruházások kísérik.

Or. en

Módosítás 62
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A […]/2012/EU [CPR] rendelet 16. 
cikkével összhangban a Kohéziós Alap a 
következő beruházások számára biztosít 
elsőbbséget a […]/2012/EU [CPR] rendelet 
9. cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzések keretén belül:

A […]/2013/EU [CPR] rendelet 16. 
cikkével összhangban a Kohéziós Alap a 
következő beruházások számára biztosít 
elsőbbséget a […]/2013/EU [CPR] rendelet 
9. cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzések keretén belül, figyelembe véve 
a rendelet 14. cikke (1) bekezdése a) 
pontjának i) alpontjában említett 
partnerségi megállapodásban 
meghatározott igényeket és lehetőségeket:

Or. en
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Módosítás 63
Victor Boştinaru

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a vállalkozásokban az 
energiahatékonyság és a megújuló energia 
használatának elősegítése;

Or. en

Módosítás 64
Dimitar Stoyanov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a
mikrovállakozásokban és kis- és
középvállalkozásokban,

Or. bg

Indokolás

Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások előmozdítását nemcsak a kis- és 
középvállalkozásokban kell megvalósítani, hanem ki kell terjeszteni a mikrovállakozásokra is, 
amelyek – tekintve a megfelelő pénzügyi helyzetet – növekedési potenciállal rendelkeznek, és 
így új munkalehetőségek nyílnak meg, ami pedig pozitív hatással van különösen a kevésbé 
fejlett régiókra.


