
PR\897482HU.doc PE486.124v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/0274(COD)

9.5.2012

***I
JELENTÉSTERVEZET
a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Victor Boştinaru



PE486.124v01-00 2/16 PR\897482HU.doc

HU

PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0612/2),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0325/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. május 3-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2012),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Kohéziós Alapnak támogatnia kell 
az európai összekapcsolódási eszköz 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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létrehozásáról szóló […]/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 által 
előirányzott közlekedési infrastrukturális 
projekteket összesen XX euró összegig, 
amelyet kizárólag a Kohéziós Alapból 
támogatásra jogosult tagállamok javára 
kell felhasználni, az utóbbira 
alkalmazandó társfinanszírozási arányok 
mellett. A projektek kiválasztását az 
[európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló] […]/2012/EU 
rendelet [11.] cikkében meghatározott 
célkitűzésekkel és kritériumokkal 
összhangban kell elvégezni; 2016. 
december 31-ig azonban a finanszírozásra 
jogosult projektek kiválasztása során 
tiszteletben kell tartani a Kohéziós 
Alapból az európai összekapcsolódási 
eszközhöz átvitt nemzeti összegeket.
_____________
1 HL L ...

Or. en

Indokolás

A pénzeszközök Kohéziós Alapból az európai összekapcsolódási eszközhöz történő átvitelének 
gondolatát rögzíteni kell ebben a rendeletben, mivel az hatással van a Kohéziós Alap 
előirányzataira. A nemzeti összegeket garantáló három éves időszakra lenne szükség annak 
biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a Bizottságtól rendelkezésre álló segítségnyújtási 
eszközök felhasználásával előkészíthessék a projektek programját. Ezen időszakot követően az 
európai összekapcsolódási eszközről szóló rendeletben meghatározott szokásos szabályokat 
kellene alkalmazni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Szerződés 192. cikkének (5) 
bekezdése lehetővé teszi a Szerződés 191. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt 
alapelvtől való eltérést. Ezért a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítani kell a 
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károk megelőzését és a „szennyező fizet” 
elv érvényesülését.

Or. en

Indokolás

A Kohéziós Alapból származó támogatást teljes mértékben az Alap elsődleges célkitűzéseinek 
elérésére kell fordítani. Ennélfogva az összes hatályos jogszabály körültekintő alkalmazása 
révén meg kell előzni a károkat. Amennyiben a károkat nem sikerült megelőzni, a „szennyező 
fizet” elvet kell szabályként alkalmazni, és a Kohéziós Alap felhasználásához – noha azt a 
Szerződés előirányozza – csak kivételes esetekben kellene folyamodni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unió és a tagállamok 
többsége aláírta a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezményt, míg a többi államban 
folyamatban van az egyezmény 
ratifikálása. A vonatkozó projektek 
végrehajtása során fontos, hogy a 
projektek részletes leírásában az 
egyezmény 9. cikkében foglaltaknak 
megfelelően figyelembe vegyék a 
fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentes hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól elfogadott ENSZ-egyezmény Európai Unió általi 
ratifikálását követően az uniós pénzügyi támogatásból részesülő projekteknek a korábbiaknál 
is nagyobb mértékben biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyek akadálymentes 
hozzáférését.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Meg kell állapítani a […]/2012/EU 
[CPR] rendeletben meghatározott 
tematikus célkitűzések hatálya alá tartozó, 
a Kohéziós Alap által támogatható 
tevékenységek típusára vonatkozó különös 
rendelkezéseket. Ezzel egyidejűleg meg 
kell határozni és egyértelműsíteni kell a 
Kohéziós Alap hatálya alá nem tartozó 
kiadásokat, beleértve ebbe 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 hatálya alá 
tartozó létesítmények esetében az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését.

(5) Meg kell állapítani a […]/2012/EU 
[CPR] rendeletben meghatározott 
tematikus célkitűzések hatálya alá tartozó, 
a Kohéziós Alap által támogatható 
tevékenységek típusára vonatkozó különös 
rendelkezéseket. Ezzel egyidejűleg meg 
kell határozni és egyértelműsíteni kell a 
Kohéziós Alap hatálya alá nem tartozó 
kiadásokat, beleértve ebbe 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. 
mellékletének hatálya alá tartozó
tevékenységekből eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését elősegítő beruházásokat.

Or. en

Indokolás

A nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés és a távfűtés/távhűtés az Európa 2020 
célkitűzéseinek megvalósítására irányuló teljesítmény javításának és a polgárok 
energiaköltségei mérséklésének fontos eszköze lehet. A támogatásból való, a javaslatban 
előirányzott kizárás kizárólag e létesítmények égetési, tehát üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásával járó tevékenységeit érinti, fenntartva tevékenységeik egyéb elemei és az 
elosztóhálózat Kohéziós Alapból való támogatásának lehetőségét.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) összesen XX euró összegig az [európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
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szóló] […]/2012/EU rendeletben 
meghatározott közlekedési 
infrastrukturális projekteket, az abban 
előírt kritériumokkal összhangban. 2016. 
december 31-ig a finanszírozásra jogosult 
projektek kiválasztása során tiszteletben 
kell tartani a Kohéziós Alap szerinti 
nemzeti összegeket.

Or. en

Indokolás

Lásd a 1. módosítás indokolását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A 2003/87/EK irányelv hatálya alá 
tartozó létesítmények esetében az
üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkentését;

b) A 2003/87/EK irányelv I. mellékletének
hatálya alá tartozó tevékenységekből eredő
üvegházhatásúgáz-kibocsátás
csökkentését elősegítő beruházás; Ez a 
kizárás a kísérleti projektként vagy a 
megújuló energiák kizárólagos 
használatával folytatott tevékenységeket 
nem érinti.

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. módosítás indokolását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lakhatást. c) a lakhatást, kivéve, ha a tevékenység az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának 
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előmozdításához kapcsolódik.

Or. en

Indokolás

A lakáságazat energiahatékonyságának és megújulóenergia-használatának támogatása az 
Európa 2020 célkitűzései megvalósításának legköltséghatékonyabb módja, elsősorban az 
energiahatékonyság terén. Óriási segítséget jelent a háztartások energiára fordított 
kiadásainak csökkentése terén is.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
közcélú infrastruktúrákban,

iii. az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatása a 
közcélú infrastruktúrákban és a 
lakáságazatban;

Or. en

Indokolás

Lásd a 7. módosítás indokolását.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. a nagy hatékonyságú kapcsolt 
energiatermelés, a távfűtés és a távhűtés 
elosztóhálózatainak támogatása;

Or. en

Indokolás

Lásd a 4. módosítás indokolását.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a biológiai sokféleség megóvása, illetve 
helyreállítása, beleértve a zöld 
infrastruktúrákat is,

iii. a biológiai sokféleség megóvása, illetve 
helyreállítása, beleértve a zöld 
infrastruktúrákat és a „Natura 2000” 
hálózatot is,

Or. en

Indokolás

A beruházási prioritásokban foglaltaknak megfelelően a Natura 2000 a biológiai sokféleség 
megőrzésének és helyreállításának kiemelt eszköze. A Kohéziós Alap támogatásával nagy 
lehetőség rejlik a Natura 2000 élőhelyek nagyszabású helyreállítási programjaiban.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a városi környezet javítása, beleértve a 
szennyezett talajú területek helyreállítását 
és a levegőszennyezés csökkentését,

iv. a városi és a vidéki környezet javítása, 
beleértve a szennyezett talajú területek 
helyreállítását és a levegőszennyezés 
csökkentését,

Or. en

Indokolás

A vidéki területeket nem kellene kizárni a Kohéziós Alap támogatásaiból.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. környezetbarát és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési rendszerek 

ii. környezetbarát és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési rendszerek 
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kifejlesztése, amelybe beletartozik a 
fenntartható városi mobilitás támogatása is,

kifejlesztése, amelybe beletartozik a 
fenntartható és akadálymentes közösségi
mobilitás támogatása is,

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. átfogó magas szintű és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése,

iii. átfogó magas szintű, akadálymentes és 
interoperábilis vasúti rendszerek 
kifejlesztése,

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. módosítás indokolását.
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INDOKOLÁS

A Bizottság Kohéziós Alapra vonatkozó javaslata

A kohéziós politikára vonatkozó, Bizottság által előterjesztett jogalkotási csomag 
összefüggésében a Kohéziós Alap az új közös stratégiai keret része, amelynek hatálya a 
strukturális alapokra, a Kohéziós Alapra, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra terjed ki. Ezeket az 
alapokat a jövőben a programozás és a pénzgazdálkodás több területén közös rendelkezés 
szabályozza. Emellett a jelenlegi programozási időszakhoz hasonlóan a Kohéziós Alap, az 
ERFA és az ESZA a programozás, az irányítás és a nyomon követés tekintetében továbbra is 
egy sor további közös külön szabály hatálya alá tartozik. 

Noha a Bizottság új keretet javasol az alapok számára, a Kohéziós Alap sajátos hatóköre és 
célkitűzései nem változnak drasztikusan a jelenlegi programozási időszakhoz képest1.

Az összes alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló – a jelenlegi általános 
rendelet helyébe lépő – rendeletre (CPR) irányuló javaslatában a Bizottság az alapok számára 
a küldetések és célkitűzések eddigiektől eltérő struktúrájára tesz javaslatot azáltal, hogy az 
intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés uniós stratégiájához való hozzájárulás 
érdekében valamennyi alapot a „beruházások a növekedés és a foglalkoztatás érdekében” 
célkitűzésnek rendeli alá. A Kohéziós Alap azzal járul hozzá ehhez a célkitűzéshez és 
küldetéshez, hogy támogatást nyújt azon tagállamok számára, amelyeknek egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az EU 27 tagállama átlagának 90%-át. A Kohéziós Alap 
fellépéseinek köre a megfelelő egyensúly fenntartása és az egyes tagállamokra jellemző 
befektetési és infrastrukturális szükségletek figyelembevétele mellett továbbra is a 
környezetvédelem terén megvalósuló projektek és a közlekedési infrastruktúrák területén a 
transzeurópai hálózatok pénzügyi támogatására irányul (a Kohéziós Alapról szóló rendeletre 
irányuló javaslat 2. cikke).

A támogatási kör mindazonáltal kissé módosul, miután a Kohéziós Alapról szóló rendeletre 
irányuló javaslat 2. cikkének (2) bekezdése módosítja a támogatásból kizárt tevékenységek 
körét, és ezt bővíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével azon 
létesítmények esetében, amelyek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartoznak. A hitelkamatra, 
az érintett művelet teljes támogatható kiadásának 10%-át meghaladó értékű földterület 
vásárlására és a visszaigényelhető hozzáadottérték-adóra vonatkozó, jelenleg az általános 
rendelet 3. cikkének a), b) és e) pontjában foglalt hivatkozásokat már az összes KSK-alapra 
alkalmazandó közös rendelkezéseket megállapító CPR 59. cikkének (3) bekezdése 
tartalmazza.

Az egyik újdonság a jelenleg hatályos rendelethez képest a Kohéziós Alapról szóló rendeletre 
irányuló javaslat 3. cikkében található, amely a CPR-rendelet 16. cikkében foglalt tematikus 

                                               
1 Említést érdemel, hogy a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretre irányuló bizottsági 
javaslat 67,8 milliárd eurót irányoz elő a Kohéziós Alap számára, amely az európai összekapcsolódási eszköz 
számára elkülönített 10 milliárd eurót is tartalmazza.
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koncentráció elvével összhangban előírja, hogy a fent meghatározott hatókörön belül és a 
CPR-rendelet 9. cikkében meghatározott tematikus célkitűzések vonatkozásában a Kohéziós 
Alap támogatásainak meg kell felelniük az elsőbbségi beruházások listájának, különösen az 
alábbiaknak:

a) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban;
b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés előmozdítása;
c) környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;
d) a fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati 
infrastruktúrákban; valamint
e) az intézményi kapacitás javítása és eredményes közigazgatás kialakítása.

E célkitűzések mindegyike további konkrét beruházási prioritásokra oszlik, amelyek az egyes 
célkitűzések alatt szerepelnek.

A rendelet külön rendelkezésben kifejezetten rendelkezik az intézményi kapacitás javításáról, 
mivel ez, tekintettel a támogatandó projektek méretére és jelentőségére, sajátos szükségletnek 
ítélhető a kohéziós politika terén1.

Az általános rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt jelenlegi átmeneti rendszerhez 
hasonlóan a CPR-rendelet is kimondja, hogy azok a tagállamok, amelyek 2013-ban 
finanszírozásra jogosultak a Kohéziós Alapból, de a névleges egy főre jutó GNI-jük 
meghaladja az EU-27 átlagos egy főre jutó GNI-jének 90 %-át, átmeneti és egyedi alapon 
kaphatnak támogatást a Kohéziós Alapból.

A feltételrendszer vonatkozásában az általános rendelet 4. cikkében foglalt rendelkezések 
most a CPR-rendelet részeivé váltak (II. cím, III. és IV. fejezet).

A Kohéziós Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat a jelenleg hatályos rendelethez képest 
más új elemeket is tartalmaz. A kohéziós politika programjainak eredményorientáltságát és az 
alapok hatékonyabb végrehajtását biztosító eredményközpontúbb folyamat keretében a 
Bizottság az ERFA-hoz hasonlóan a Kohéziós Alap esetében is közös mutatókat vezet be (a 
Kohéziós Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat 4. cikke és melléklete) a program 
végrehajtása során a célkitűzések megvalósításához képest elért eredmények értékelésére (a 
CPR-rendelet 24. cikkének (3) bekezdése).

A javasolt módosítások

A Kohéziós Alap hatókörét (a Kohéziós Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat 2. cikke) ki 
kellene terjeszteni az energiahatékonyság és a megújuló energiák felhasználásának a közcélú 
infrastruktúrák mellett a lakáságazatban való támogatására.

                                               
1 A CPR-rendelet 14. cikke e) pontjának i. alpontja kimondja továbbá, hogy a partnerségi szerződésnek meg kell 
határoznia a KSK-alapok eredményes végrehajtását biztosító rendelkezéseket, többek között annak felmérését, 
hogy szükség van-e a hatóságok és – adott esetben – a kedvezményezettek igazgatási kapacitásának 
megerősítésére.
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Ennek fő indoka, hogy a legfrissebb rendelkezésre álló adatok – köztük az Európai Bizottság 
adatai – szerint a jelenlegi számok alapján az EU 2020-ra az energiahatékonyság növelése 
tekintetében kitűzött 20%-os növekedésnek kevesebb, mint felét lesz képes elérni. Az ilyen 
beruházások Kohéziós Alapból történő támogatása jelentené a legköltséghatékonyabb 
megoldást az Európa 2020 stratégia célkitűzéseinek megvalósítására.

Emellett nagy mértékben előnyös lenne a környezet és a közvetlenül vagy közvetve részt vevő 
kkv-k számára és ennélfogva az új munkahelyek létrehozása szempontjából is, és végül, de 
nem utolsósorban az energiára fordított kiadások tekintetében a polgárok számára is. 
Ugyanakkor az energiamegtakarítás és a megújuló energiaforrások felhasználása elősegítené 
az érintett tagállamok energiabiztonságának biztosítását is.

Ez az intézkedés különösen előnyös lenne azon régiók számára, amelyek az ERFA és a 
Kohéziós Alap eltérő jogosultsági kritériumai miatt többletfinanszírozást vehetnének igénybe 
az említett célra. 

A Bizottság javaslata kizárja a támogatásból az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését a 2003/87/EK irányelv hatálya alá tartozó létesítmények esetében. Az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó létesítmények ilyen általános 
kizárása azt is jelenti, hogy a távfűtést és távhűtést, valamint a kapcsolt energiatermelést 
végző létesítmények sem részesülhetnének uniós támogatásban.

Ezek a létesítmények az energiahatékonyság, a megújuló forrásokból származó energia 
felhasználása és ennélfogva a kibocsátáscsökkentés és az energiabiztonság folytán a 
környezetre gyakorolt rendkívül kedvező hatásuk miatt jelenleg támogathatók a Kohéziós 
Alapból (valamint az ERFA-ból). Még mindig bőven van tér fejlesztésükre, és az energiával 
és az éghajlattal kapcsolatos uniós célkitűzések révén erős pozitív hatást gyakorolhatnak. 

Tekintettel a távfűtés és a kapcsolt energiatermelő létesítmények fontosságára a Kohéziós 
Alapból részesülő tagállamokban és figyelembe véve a Kohéziós Alapnak a környezettel 
összefüggő beruházások és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság irányába történő 
elmozdulás támogatására irányuló intézményes célját, a támogatásból való, fent említett 
kizárásnak csak e létesítmények égetési, tehát üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával járó 
tevékenységeit kellene érintenie, fenntartva tevékenységeik egyéb elemei és az elosztóhálózat 
Kohéziós Alapból való támogatásának lehetőségét.

A 20 MW alatti távfűtő, távhűtő és kapcsolt energiatermelő létesítményekre, továbbá a 
kísérleti projektként létesített vagy kizárólag megújuló energiaforrásokat felhasználó 
erőművekre semmilyen támogatási korlátozás nem vonatkozna.

A Bizottság azon javaslatát, hogy közlekedési infrastrukturális projektek támogatása céljából 
a Kohéziós Alapból 10 000 000 000 eurót átcsoportosít az európai összekapcsolási eszközhöz 
(EÖE), a Kohéziós Alapról szóló rendeletben kellene meghatározni és pontosítani.

Ami az összeget illeti, az EÖE számára átcsoportosítandó konkrét összeg meghatározása –
tekintettel az új többéves pénzügyi keretről zajló tárgyalásokra – túlságosan korai. Az 
átcsoportosítás csak abban az esetben felelhet meg a Bizottság által javasolt összegnek, ha az 
új többéves pénzügyi kereten belül a kohéziós politikára előirányzott összeg elégséges lesz.
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A Kohéziós Alapból az EÖE-hez átcsoportosított összeget a Kohéziós Alapból támogatásra 
jogosult tagállamokban végrehajtott projektek finanszírozására kellene majd felhasználni, 
ezen alap szokásos társfinanszírozási arányának alkalmazásával. A projektek kiválasztásának 
eljárása a CPR-rendeletben és az EÖE-rendeletben meghatározott célkitűzések és kritériumok 
alapján történne. 2016. december 31-ig azonban a kiválasztási eljárás során tiszteletben 
kellene tartani a Kohéziós Alap szerinti nemzeti összegeket.

Ily módon biztosítani lehetne az egyensúlyt egyrészt a jó minőségű és mennyiségű projektek 
benyújtása terén a tagállamok között zajló egészséges verseny gondolata, másrészt annak 
szükségessége között, hogy minden tagállam megkaphasson minden szükséges segítséget a 
projektek programjának előkészítéséhez.

Nagy fejlődést és előrelépést jelent az az elképzelés, hogy a Kohéziós Alap támogatást 
nyújtson a Kohéziós Alap feladatainak végrehajtásához kapcsolódó közigazgatási rendszerek 
és közszolgáltatások eredményességének és intézményi kapacitásának megerősítésére. Rá kell 
mutatni azonban, hogy ez egy olyan vetület, amely bővebb kifejtést és meghatározást igényel, 
elsősorban a partnerségi szerződésen keresztül, amelynek szükség esetén tartalmaznia kellene 
a tagállam által végrehajtandó lépéseket és reformokat. 

A fogyatékossággal élő személyek jogairól elfogadott ENSZ-egyezmény Európai Unió általi 
ratifikálásával az uniós pénzügyi támogatásból részesülő projekteknek a korábbiaknál is 
nagyobb mértékben biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyek akadálymentes 
hozzáférését. Ennélfogva a fogyatékossággal élő személyek jogainak tiszteletben tartása 
érdekében ezt az elvet az Unió minden vonatkozó jogszabályába, így a Kohéziós Alapról 
szóló új rendeletbe is bele kell foglalni.

Ami az EUMSZ 192. cikkének (5) bekezdésében foglalt azon elvet illeti, amely szerint a 
Kohéziós Alap felhasználható azokban az esetekben, ahol egy tagállam hatóságai számára 
aránytalanul magas költségekkel járna a „szennyező fizet” elv alkalmazása, ezt csak 
szélsőséges esetekben kellene alkalmazni, hogy a Kohéziós Alap maradéktalanul eredeti 
céljaira összpontosuljon. Ezért rendkívül fontos, hogy a károkat a környezeti hatásvizsgálatról 
és a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelvek alapos alkalmazása révén sikerüljön 
mindenekelőtt megelőzni, és hogy ezeket a lehető legnagyobb hatékonysággal vizsgálják 
felül.


