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Módosítás 1
Jan Olbrycht

Rendeletre irányuló javaslat
5 j preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5j) az együttes végrehajtás lehetővé tétele 
révén a rugalmasság növelése és az 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében össze kellene egyeztetni az 
ERFA és a Kohéziós Alap vonatkozó 
tematikus célkitűzéseken belüli kiemelt 
beruházási célkitűzéseit;

Or. en

Módosítás 2
Jan Olbrycht
A 36., 54., 55., 56., 57. és 121. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A legkülső régiók számára elkülönített 
egyedi kiegészítő forrásokat a legkülső 
régiókra háruló, a Szerződés 349. cikkében 
említett hátrányokkal kapcsolatos 
többletköltségek ellensúlyozására kell 
használni a következők támogatásával:

(1) A legkülső régiók számára elkülönített 
egyedi kiegészítő források nem tartoznak 
a 4. cikk hatálya alá, és azokat a legkülső 
régiókra háruló, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében említett jellemzőkkel és 
korlátokkal kapcsolatos többletköltségek 
ellensúlyozására kell használni a 
következők támogatásával:

a) a(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzések;

a) a(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzések;

b) áruszállítási szolgáltatások és 
közlekedési szolgáltatások elindításához 
nyújtott támogatás;

b) áruszállítási szolgáltatások és 
közlekedési szolgáltatások elindításához 
nyújtott támogatás;

c) a korlátozott tárolási lehetőségekhez, a c) a korlátozott tárolási lehetőségekhez, a 
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termelőeszközök túlzott méretéhez és 
karbantartásához, valamint az emberi 
erőforrásnak a helyi munkaerőpiacon való 
hiányához kapcsolódó műveletek.

termelőeszközök túlzott méretéhez és 
karbantartásához, valamint az emberi 
erőforrásnak a helyi munkaerőpiacon való 
hiányához kapcsolódó műveletek.

Az egyedi kiegészítő forrás legalább 50 %-
át olyan intézkedésekre kell fordítani, 
amelyek hozzájárulnak a legkülső régiók 
gazdaságainak diverzifikálásához és 
korszerűsítéséhez, különös hangsúlyt 
fektetve a(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 
9. cikkének 1., 2. és 3. pontjában említett 
tematikus célkitűzésekre.
(2) Az egyedi kiegészítő forrást fel lehet 
használni a legkülső régiókban a 
közszolgáltatási kötelezettségeket és 
szerződéseket fedező működési 
támogatások és kiadások finanszírozásának 
a segítésére is.

(2) Az egyedi kiegészítő forrást fel lehet 
használni a legkülső régiókban a 
közszolgáltatási kötelezettségeket és 
szerződéseket fedező működési 
támogatások és kiadások finanszírozásának 
a segítésére is.

(3) Annak az összegnek, amelyre a 
társfinanszírozási arány vonatkozik, 
arányban kell állnia az (1) bekezdésben 
említett, a kedvezményezettnek a kizárólag 
a közszolgáltatási kötelezettségeket és 
szerződéseket fedező működési 
támogatások és kiadások esetében 
felmerülő pótlólagos költségeivel, továbbá 
beruházási kiadások esetében a teljes 
támogatható költségösszeget fedezheti.

(3) Annak az összegnek, amelyre a 
társfinanszírozási arány vonatkozik, 
arányban kell állnia az (1) bekezdésben 
említett, a kedvezményezettnek a kizárólag 
a közszolgáltatási kötelezettségeket és 
szerződéseket fedező működési 
támogatások és kiadások esetében 
felmerülő pótlólagos költségeivel, továbbá 
beruházási kiadások esetében a teljes 
támogatható költségösszeget fedezheti. 

(4) Az e cikk szerinti finanszírozás nem 
használható fel az alábbiak támogatására:

(4) Az e cikk szerinti finanszírozás nem 
használható fel az alábbiak támogatására:

a) a Szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékekhez kapcsolódó 
műveletek;

a) az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékekhez kapcsolódó 
műveletek;

b) közlekedési támogatás azon 
személyeknek, akik támogatása a 
Szerződés 107. cikke (2) bekezdésének a) 
pontja alapján engedélyezve van;

b) közlekedési támogatás azon 
személyeknek, akik támogatása az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 107. 
cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján 
engedélyezve van;

c) adómentességek, valamint szociális 
járulékok alóli mentesség.

c) adómentességek, valamint szociális 
járulékok alóli mentesség.

(4a) A 3. cikk (1) bekezdésének a), aa) és 
b) pontjától eltérve, az ERFA-ból 
támogathatók a legkülső régiók 
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vállalkozásaiba történő termelő 
beruházások, függetlenül e vállalkozások 
méretétől.
(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 3
Jan Olbrycht
A 70. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Kutatás, innováció

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Kutatás, innováció

személyek Új építésű vagy újonnan 
felszerelt kutatási 
infrastruktúrákban 
dolgozó K+F személyzet

vállalatok A támogatott kutatási 
intézményekkel 
együttműködő vállalatok 
száma

teljesmunkai
dő-
egyenérték

A támogatott 
létesítményekben létrejött 
K+F személyzeti/kutatói
munkahelyek száma 

EUR Az innovációs és K+F 
projekteknek nyújtott 
köztámogatáshoz 
illeszkedő magánberuházás

vállalatok A támogatott innovációs és 
K+F projektek 
eredményeként a piacon
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új, új vagy jelentősen 
fejlesztett termékeket 
bevezető vállalatok száma 

vállalatok A támogatott innovációs és 
K+F projektek 
eredményeként a cég 
számára új vagy jelentősen 
fejlesztett termékeket 
bevezető vállalatok száma 

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Kutatás, innováció

törölve
törölve
teljesmunkai
dő-
egyenérték

Új kutatók száma a 
támogatott szervezeteknél

teljesmunkai
dő-
egyenérték

Jobb kutatási 
infrastruktúrával ellátott 
létesítményekben dolgozó 
kutatók száma

vállalatok Kutatási intézményekkel 
együttműködő vállalatok 
száma

EUR Az innovációs és K+F 
projekteknek nyújtott 
köztámogatáshoz 
illeszkedő magánberuházás

vállalatok Új termékek forgalomba 
hozatala céljából
támogatott vállalatok 
száma

vállalatok Új termékek vállalati 
gyártása céljából 
támogatott vállalatok 
száma

Or. en
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Módosítás 4
Jan Olbrycht
A 71. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Energia és éghajlatváltozás

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS

Energia és éghajlatváltozás
Megújuló energiaforrások MW A megújulóenergia-

termelés további kapacitása
Energiahatékonyság háztartások A jobb energiafogyasztási 

osztályba sorolt háztartások 
száma

kWh/év A középületek elsődleges 
energiafogyasztásának 
csökkenése

felhasználók Az intelligens hálózatokhoz 
kapcsolódó további 
energiafelhasználók száma

Üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkenése

tonna CO2-
egyenérték

Üvegházhatású gázok 
becsült csökkenése CO2 
egyenértéken

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Energia és éghajlatváltozás

Megújuló energiaforrások MW A megújulóenergia-
termelés további kapacitása

Energiahatékonyság háztartások A jobb energiafogyasztási 
osztályba sorolt háztartások 
száma

kWh/év A középületek éves
elsődleges 
energiafogyasztásának 
csökkenése

felhasználók Az intelligens hálózatokhoz 
kapcsolódó további 
energiafelhasználók száma

Üvegházhatású gázok kibocsátásának tonna CO2- Üvegházhatású gázok 
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csökkenése egyenérték becsült éves csökkenése 

Or. en

Módosítás 5
Jan Olbrycht
A 72. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Szociális infrastruktúra

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Szociális infrastruktúra

Gyermekgondozás és oktatás személyek Támogatott 
gyermekgondozási és 
oktatási intézmények 
kiszolgáló kapacitása

Egészségügy személyek A támogatott egészségügyi 
szolgáltatások kapacitása

Lakhatás háztartások A jobb lakhatási 
körülményeket élvező 
háztartások száma

Kulturális örökség látogatások A támogatott helyszíneken 
tett látogatások száma

Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Szociális infrastruktúra

Gyermekgondozás és oktatás személyek Támogatott 
gyermekgondozási és 
oktatási intézmények 
kapacitása

Egészségügy személyek Jobb egészségügyi
szolgáltatásokban 
részesülő lakosság

törölve
törölve

Or. en
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Módosítás 6
Jan Olbrycht
A 73. módosítás helyébe lépő megegyezéses módosítás

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – Városfejlesztés

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG ELNEVEZÉS
Városfejlesztés

személyek Integrált városfejlesztési 
stratégiákat alkalmazó 
területeken élő lakosság

négyzetméter Új nyitott terek városi 
környezetben

négyzetméter Új köz- vagy kereskedelmi 
épületek városi 
környezetben

négyzetméter Új házak városi területeken
Módosítás

EGYSÉG ELNEVEZÉS
A városfejlesztés konkrét mutatói

személyek Integrált városfejlesztési 
stratégiákat alkalmazó 
területeken élő lakosság

négyzetméter Városi területeken
létrehozott vagy 
helyreállított nyitott terek

négyzetméter Városi területeken épített 
vagy renovált köz- vagy 
kereskedelmi épületek

lakóegységek Helyreállított
lakóingatlanok városi 
területeken

Or. en
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