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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 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

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, valamint az 
1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0614),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
178. cikkének (1) bekezdésére és 349. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0328/2011),

– 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, a 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság, az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi 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
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az (5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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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 
azoknak a régióknak a különleges igényeit, 
amelyek egy főre eső GDP-je a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlagos 
GDP-je 75 %-ánál kisebb volt.

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, az információs és 
kommunikációs technológiákra, 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.

Or. en

Indokolás

Igazodás a 16. és 17. módosításhoz.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Garantálni kell a kohéziós politika és 
a „Horizont 2020” kutatási és innovációs 
keretprogram (2014–220) létrehozásáról 
szóló [...]/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletben1 („Horizont 2020”) 
megállapított kutatási és innovációs 
politika közötti szinergiákat, figyelembe 
véve a „kiválóság lépcsőjének” 
megteremtésére irányuló erőfeszítéseket, 
amely hozzájárulhat a Horizont 2020 
programban való szélesebb körű 
részvételhez.
_____________
1 HL L ...

Or. en
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Még mielőtt a tagállamok 
megszövegezik operatív programjaikat, a 
programok végrehajtási menetének 
értékelésére közös mutatókat kell 
megállapítani. Ezeket a mutatókat 
programspecifikus mutatókkal kell 
kiegészíteni.

(6) Még mielőtt a tagállamok 
megszövegezik operatív programjaikat, a 
programok végrehajtási menetének 
értékelésére közös mutatókat kell 
megállapítani. Ezeket a mutatókat 
programspecifikus eredmény- és kimeneti
mutatókkal kell kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 4

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, 
demográfiai és társadalmi kihívásokra 
irányuló integrált intézkedéseket, és ki kell 
dolgozni egy eljárást az ilyen intézkedések 
által érintett funkcionális városi területek 
kiválasztására, valamint az ilyen 
intézkedésekre elkülönített pénzügyi 
források megállapítására.

Or. en

Indokolás

Igazodás a 43. módosításhoz.



PE487.951v01-00 8/36 PR\900292HU.doc

HU

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Azokra a tapasztalatokra és 
erősségekre építve, amelyek a 
fenntartható városfejlesztési 
intézkedéseknek az ERFA által 2007–
2013-ban támogatott operatív 
programokba történő integrálásából 
születtek, a városfejlesztési platform 
létrehozásával további uniós szintű 
lépéseket kell tenni.

törölve

Or. en

Indokolás

Igazodás a 48–51. módosításhoz.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot a városfejlesztési platformban 
részt vevő városok listáját illetően 
végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. 
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

(13) E rendelet egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságot a közös mutatók listáját 
illetően végrehajtási hatáskörrel kell 
felruházni. Ezeket a hatásköröket a 
Bizottság végrehajtási hatásköreinek 
gyakorlására vonatkozó tagállami 
ellenőrzési mechanizmusok szabályainak 
és általános elveinek megállapításáról 
szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló támogatás
finanszírozásához azáltal, hogy a regionális 
gazdaságok fejlődésének és strukturális 
alkalmazkodásának támogatása, többek 
között a hanyatló ipari területek és a 
hátrányos helyzetű térségek 
szerkezetátalakítása révén kiigazítja a főbb 
regionális egyenlőtlenségeket.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló támogatás 
finanszírozásához azáltal, hogy a regionális 
gazdaságok fejlődésének és strukturális 
alkalmazkodásának támogatása, többek 
között a hanyatló ipari területek, a 
hátrányos helyzetű térségek és a 
demográfiai problémákkal és 
hátrányokkal szembesülő régiók
szerkezetátalakítása révén kiigazítja a főbb 
regionális egyenlőtlenségeket.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió példátlan demográfiai változásokkal szembesül (idősödő népesség, alacsony 
születési ráták, migráció). Ez kihívást jelent mind a gazdaság, mind az egészségügyi és 
szociális szolgáltatások számára, és különösen kihat Európa régióira és városaira is. E 
kihívásokra figyelemmel fontos kiigazítani a meglévő politikákat, hogy jobban tudjanak 
reagálni a regionális és helyi szint e tekintetben növekvő szükségleteire.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, különösen a kis- és 
középvállalatoknak (kkv-k) nyújtandó 
közvetlen befektetési támogatás révén;

Or. en
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Indokolás

Az EU-ban a munkahelyek fő forrásai a kis- és középvállalkozások. Az EU politikáinak 
középpontjában ezért az áll, hogy a vállalkozások támogatása révén jobb feltételeket 
teremtsen a kkv-k számára. Az a feltételezés azonban, miszerint a nagyobb vállalkozásoknak 
nincs szükségük segítségre ahhoz, hogy megbirkózzanak a nehézségekkel – különösen a 
jelenlegi válság által teremtett zord üzleti környezetben – a kkv-k szempontjából is a kívánttal 
ellentétes hatásúnak bizonyulhat, a vállalatok két típusa közötti sokrétű kölcsönös függőség 
miatt. A nagyobb vállalkozásokat ezért nem szabad kizárni a finanszírozásból, amennyiben 
kkv-kkel működnek együtt.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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, hozzáférhető
infrastruktúrába az energia, a 
környezetvédelem, a közlekedés, valamint 
az információs és kommunikációs 
technológiák (IKT-k) terén;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén egy 
csoportot, különösen az időseket és a fogyatékkal élőket se érje hátrányos megkülönböztetés.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) beruházások a szociális, egészségügyi és
oktatási infrastruktúrába;

c) beruházások a hozzáférhető szociális, 
egészségügyi, oktatási, kulturális, sport- és 
idegenforgalmi infrastruktúrába;

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja annak biztosítása, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén egy 
csoportot, különösen az időseket és a fogyatékkal élőket se érje hátrányos megkülönböztetés. 
A módosítás továbbá a támogatás hatókörét három, Európa polgárai és a gazdaság számára 
létfontosságú ágazat bevezetésével szélesíti.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a régiók, városok és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
szereplők hálózatba szerveződése, 
együttműködése és tapasztalatcseréje;

iv. a helyi és regionális hatóságok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szereplők hálózatba 
szerveződése, együttműködése és 
tapasztalatcseréje;

Or. en

Indokolás

A hálózatba szerveződés, az együttműködés és a tapasztalatcsere a régiókon és városokon 
kívül más hatóságokat is érint, a „helyi és regionális hatóságok” mindezeket felöleli, és az 
eljáró szereplők, nem pedig a közösségek szerepét hangsúlyozza.

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a [...]/2012/EU rendelet [CPR] 32. 
cikkében meghatározott pénzügyi 
eszközök, mint például kölcsönök, 
garanciák és sajáttőke-befektetések vagy 
megújuló támogatások más formáinak 
kialakítása;

Or. en

Indokolás

A megújuló pénzügyi eszközök jelentősége nő, különösen figyelembe véve a rendelkezésre álló 
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korlátozott forrásokat és a rendelkezésre álló források leghatékonyabb felhasználásának 
kényszerét. Ami a kohéziós politikát illeti, a pénzügyi eszközök tekintetében a támogatások fő 
forrása az ERFA. A módosítás a beavatkozás egy új kategóriáját vezeti be, hogy hangsúlyozza 
a pénzügyi eszközök szerepét az alapból nyújtott támogatások körén belül.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az alapvető szolgáltatási infrastruktúra támogatásból való kizárása a környezetvédelem, a 
közlekedés és az IKT-k terén nem tükrözi Európa régióinak tényleges helyzetét, és nem veszi 
figyelembe a felmerülő szükségleteket és e szükségletek kielégítésének a jelenlegi válság miatt 
lehetséges nehézségeit. Ez a kizárás káros hatással lenne az Európa 2020 célkitűzéseinek 
elérésére is. Annak érdekében, hogy ne gátolják a fejlesztési lehetőségeket egész Európában, 
a fejlettebb régióknak is jogosultnak kell lenniük e tekintetben támogatásra, amennyiben 
annak célja kisléptékű infrastruktúra finanszírozása.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
csökkentésének elérését célzó 
beruházások a 2003/87/EK irányelv I. 
mellékletének hatálya alá tartozó
létesítményekben, a távfűtés és -hűtés, 
valamint a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő erőművek 
kivételével;
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Or. en

Indokolás

Az ETS-létesítményekben megvalósított, üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló beruházások támogatás köréből való teljes kizárása korlátozná a távfűtő és -hűtő, 
valamint a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő létesítményekben a hálózatok 
korszerűsítéséből eredő energiamegtakarítások lehetőségét. Ez a polgárokat az egyik alapvető 
szolgáltatással ellátó beruházásokat is kizárná. Ráadásul a tagállamoknak lehetőséget kellene 
kínálni arra, hogy válasszanak a strukturális alapok és az ETS-bevételek között (amelyek 
50%-át az éghajlatváltozás mérséklésének és az alkalmazkodási projekteknek a támogatására 
kellene fordítani), hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású beruházásokat finanszírozzanak, 
hasonlóan a 2007–2013-as programozási időszakhoz.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Jóllehet az EU-nak nem kellene támogatnia a dohányágazatot, mégis ésszerűtlen a piac 
mindössze egyetlen, az Európai Unió által nem kedvelt szegmensét kizárni.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 70%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított tematikus 
célkitűzésekre kell elkülöníteni; továbbá

Or. en
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Indokolás

A tematikus koncentráció, amely megköveteli, hogy a források 80%-át három tematikus 
célkitűzésre összpontosítsák, túlságosan nagymértékben korlátozná a tagállamok és a régiók 
lehetőségét arra, hogy programjaikat sajátos területi szükségletekhez igazítsák. Az elkülönített 
források kötelező arányának csökkentése és egy további tematikus célkitűzés felvétele 
nagyobb rugalmasságot fog biztosítani. 

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 40%-át
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkének 1., 2., 3. és 4. 
pontjában megállapított tematikus 
célkitűzésekre kell elkülöníteni;

Or. en

Indokolás

A tematikus koncentráció, amely megköveteli, hogy a források 50%-át három tematikus 
célkitűzésre összpontosítsák, túlságosan nagymértékben korlátozná a tagállamok és a régiók 
lehetőségét arra, hogy programjaikat sajátos területi szükségletekhez igazítsák. Az elkülönített 
források kötelező arányának csökkentése és egy további tematikus célkitűzés felvétele 
nagyobb rugalmasságot fog biztosítani.

Módosítás 18

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

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



PR\900292HU.doc 15/36 PE487.951v01-00

HU

Indokolás

A 26. módosításhoz igazodva, amely a […]/2012/EU rendelet [CPR] 9. cikkének 4. pontjában 
meghatározott tematikus célkitűzésbe felveszi az alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedési 
rendszereket és a városi mobilitást, ki kell igazítani az energiahatékonysággal összefüggő 
beruházások kötelező arányát.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E cikk b) pontját kell alkalmazni azokra a 
régiókra is, amelyek egy főre eső GDP-je a 
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.

Or. en

Indokolás

Különleges, új státuszuk és bonyolult szükségleteik miatt a tematikus koncentrációt illetően a 
kivonás alatt álló régióknak a kevésbé fejlett régiókkal egyenlő bánásmódban kell 
részesülniük.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vállalatok K+I beruházásának, a 
termék- és szolgáltatásfejlesztés 

b) a vállalatok K+I beruházásának, a 
termék- és szolgáltatásfejlesztés 
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elősegítése, technológiaátadás, szociális 
innováció és közszolgálati alkalmazások, 
keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek 
és nyílt innováció intelligens specializáció 
által;

elősegítése, technológiaátadás, szociális 
innováció, kulturális és kreatív ágazatok,
közszolgálati alkalmazások, 
keresletélénkítés, hálózatépítés, klaszterek 
és nyílt innováció intelligens specializáció 
által;

Or. en

Indokolás

A kultúra elismerten a gazdasági fejlődés és az európai régiók és városok vonzerejének fontos 
tényezője. Az európai kulturális és kreatív ágazat az európai gazdaság dinamizmusának egyik 
fő forrása. Az elmúlt évek során gyorsabban növekedett, mint a legtöbb másik ágazat, és 
alkalmas arra, hogy a tevékenységi területek széles körében kreativitást, innovációt és 
vállalkozó szellemet teremtsen. E tekintetben a kultúra a kreativitás és az innováció 
katalizátorának tekinthető az Európa 2020 stratégia összefüggésében.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) megfelelő kapcsolatok és szinergiák 
kiépítése a Horizont 2020 programmal;

Or. en

Indokolás

Az ERFA és a Horizont 2020 nagymértékben azonos célkitűzésekben osztoznak a kutatással és 
innovációval kapcsolatban, de más áll előterükben, és eltérő módszertant követnek. A két 
eszköz közötti kapcsolatok és szinergiák kialakítása hozzájárulna az Európa 2020 
célkitűzésein belül az intelligens növekedés kiemelt kezdeményezés megvalósításához.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-
befogadás és az e-egészségügy IKT-

c) az e-kormányzás, az e-tanulás, az e-
kultúra, az e-befogadás és az e-
egészségügy IKT-alkalmazásainak 
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alkalmazásainak megerősítése; megerősítése;

Or. en

Indokolás

A kultúra elismerten a gazdasági fejlődés és az európai régiók és városok vonzerejének fontos 
tényezője. Az európai kulturális és kreatív ágazat az európai gazdaság dinamizmusának egyik 
fő forrása, és az IKT-t illetően szintén támogatni kell.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a kkv-k számára új vállalati modell 
kidolgozása, elsősorban a nemzetközivé 
válás céljával;

b) a kkv-k számára új vállalati modell 
kidolgozása és megvalósítása, elsősorban a 
nemzetközivé válás céljával;

Or. en

Indokolás

Az új vállalati modellek kidolgozásának nem szabad az újonnan létrehozott kkv-kra 
korlátozódnia.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a vállalkozásokban az 
energiahatékonyság és a megújuló energia 
használatának elősegítése, függetlenül a 
vállalkozás méretétől;

Or. en

Indokolás

Méretétől függetlenül minden vállalkozást ösztönözni kell a megújuló energia használatára, 
és arra, hogy törekedjen a hatékony energiafelhasználásra. Ez hozzájárulna az Európa 2020 



PE487.951v01-00 18/36 PR\900292HU.doc

HU

célok eléréséhez.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az infrastrukturális létesítményekben és 
a lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a megújuló energia 
támogatása;

c) az infrastrukturális létesítményekben, a 
műemlékekben és a lakásépítési ágazatban 
az energiahatékonyság és a megújuló 
energia támogatása;

Or. en

Indokolás

A műemlékek tulajdonjogától függetlenül támogatni kell az energiahatékonyságot és a 
megújuló energia használatát ezekben az épületekben, mivel ezek az épületek Európa 
kulturális örökségének részét alkotják, és különleges kezelést igényelnek.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) környezetbarát és alacsony szén-
dioxid-kibocsátású közlekedési rendszerek 
kifejlesztése és a fenntartható városi 
mobilitás elősegítése;

Or. en

Indokolás

A közlekedés, különösen a városi területeken, egyike az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttéréshez hozzájáruló fő ágazatoknak, és azt ezért fel kell venni ebbe a 
tematikus célkitűzésbe.
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 pont – e b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) az energiahatékonyság javítása és az 
energiabiztonság növelése a 
villamosenergia-, földgáz- és olajszállító 
és -elosztó hálózatok, a földgáz- és 
olajtároló infrastruktúra, valamint az 
LNG-infrastruktúra kiépítése és 
korszerűsítése révén;

Or. en

Indokolás

A szállítási és elosztási hálózatok, valamint a tárolási infrastruktúra kiépítése és 
korszerűsítése jelentősen hozzájárulhatna az Európa 2020 energetikai céljainak eléréséhez.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

környezetvédelem és az erőforrások 
hatékonyságának elősegítése:

a környezet megőrzése és védelme, 
valamint az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a szöveget azáltal, hogy a cikk szövegezését a szerződésbeli 
szóhasználathoz igazítja.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a hulladékgazdálkodási ágazatba 
történő beruházás, többek között a 
környezetvédelmi vívmányok 
követelményeinek teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) a vízgazdálkodási ágazatba történő 
beruházás, többek között a 
környezetvédelmi vívmányok 
követelményeinek teljesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kulturális örökség védelme, elősegítése 
és fejlesztése;

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

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) innovatív technológiák előmozdítása a 
levegőszennyezés csökkentése érdekében;

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 6 pont – e alpont

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 városok 
felélénkítését, a rozsdaövezetek 
helyreállítását, a szennyezett területek 
rehabilitációját és a kulturális 
infrastruktúra rehabilitációját is;

Or. en

Indokolás

A felsorolt intézkedések megadásakor hangsúlyozni kell ezeknek a gazdasági fejlődés előtt 
álló akadályok megszüntetése szempontjából fennálló jelentőségét.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) környezetbarát és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési rendszerek 
kifejlesztése és a fenntartható városi 
mobilitás elősegítése;

törölve
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Or. en

Indokolás

Igazodás a 26. módosításhoz.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) átfogó, színvonalas és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése;

d) átfogó, színvonalas és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése és 
rehabilitációja;

Or. en

Indokolás

A meglévő infrastruktúra felújításon keresztüli rehabilitációja növelné annak kapacitását, és 
végső soron ugyanolyan hatással lenne és ugyanolyan mértékben hozzájárulna a célkitűzések 
eléréséhez, mint az új infrastruktúra kifejlesztése.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) környezetbarát belvízi útak és tengeri 
közlekedési rendszerek kialakítása;

Or. en

Indokolás

A vízi szállítás nagy lehetőségeket kínál a fenntartható, energiahatékony és a környezetet 
tiszteletben tartó közlekedés biztosítása terén Európában, és ezért azt az ERFA-nak szintén 
támogatnia kell.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 pont – a alpont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 pont – a alpont

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 

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 és családi
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szolgáltatásokra; alapú szolgáltatásokra;

Or. en

Indokolás

A strukturális alapok felhasználása a szociális infrastruktúra intézményes formáinak 
lebontására egyike az intézményesített ellátásról a közösségi alapú ellátási szolgáltatásokra 
való áttérésről szóló, az ad hoc szakértői csoport által készített európai bizottsági jelentésben 
meghatározott ajánlásoknak. A családi alapú szolgáltatások egyéni támogatást kínálhatnak, 
akárcsak a közösségi alapú szolgáltatások.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az integrált megközelítés végrehajtásának megkönnyítése.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) beruházás a kultúrába, a kulturális 
örökség védelme és digitalizálása, a 
kulturális oktatás fokozása a kultúrához 
való hozzáférés terén fennálló 
egyenlőtlenségek csökkentése céljából, 
valamint a társadalmi tőke növelése;

Or. en
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Indokolás

Mint a „Tanulmány a kultúra szerepéről a helyi és regionális fejlődésben – A strukturális 
alapok adatai” című bizottsági tanulmány is jelzi, a kulturális alapú projektek nemcsak a 
lemaradozó régiók strukturális feltételeit képesek javítani, hanem közvetlenül 
hozzájárulhatnak a versenyképességhez és a munkahelyteremtéshez is. A kulturális alapú 
kezdeményezések ezért a kohéziós politika gazdasági, társadalmi és területi célkitűzéseinek 
széles körét képesek megvalósítani.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított
közös mutatókat a(z) […]/2012/EU 
rendelet [CPR] 24. cikke (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően kell használni. A 
közös mutatók esetében a kiindulási 
mutatókat nullában kell meghatározni, és a 
kumulatív célértékeket 2022-re kell 
rögzíteni.

A Bizottság a közös mutatók jegyzékét a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 24. cikke (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
végrehajtási jogi aktusok útján fogadja el. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 14. 
cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A közös mutatók esetében a 
kiindulási mutatókat nullában kell 
meghatározni, és a kumulatív célértékeket 
2022-re kell rögzíteni. 

Or. en

Indokolás

Technikai jellegűk miatt a közös mutatóknak nem szabad a jogi szöveg részét alkotniuk. A 
közös mutatóknak a rendelet mellékletében való szerepeltetése a kiadások bizonyos példái 
megerősítésének lenne tekinthető, ami nem kívánatos.

Módosítás 43

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 

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

övezeteit érintő gazdasági, 
környezetvédelmi, éghajlati, demográfiai
és társadalmi kihívások kezelésére.

Or. en

Indokolás

Igazodás a 7. módosításhoz.

Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A fenntartható városfejlesztést egyedi 
operatív programok, az [...]/2012/EU
rendelet [CPR] 87. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban lévő egyedi 
prioritási tengelyek vagy az [...]/2012/EU 
rendelet [CPR] 99. cikkében említett 
integrált területi beruházások révén kell 
megvalósítani.

Or. en

Indokolás

A konkrét területi helyzet legjobb tükrözése érdekében a támogatás irányítási formájának 
megválasztása során, a múltban sikeresnek bizonyult irányítás folytatásának lehetővé tétele 
érdekében lehetőséget kell adni arra, hogy fenntartható városfejlesztést egyedi operatív 
program vagy egyedi prioritási tengely révén is megvalósíthassanak. 

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Mindegyik tagállam partnerségi 
szerződésében létrehoz egy listát azokról a 
városokról, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 

(2) Sajátos területi helyzetének 
figyelembevételével mindegyik tagállam a 
[...]/2012/EU rendelet [CPR] 13. cikkében 
meghatározott partnerségi szerződésében 
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intézkedések kerülnek végrehajtásra, és 
meghatározza az ezekre a nemzeti szintű 
intézkedésekre éves szinten elkülönített 
indikatív összegeket is.

létrehoz egy listát azoknak a funkcionális 
városi területeknek a kiválasztási 
kritériumairól, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedések kerülnek végrehajtásra, és 
meghatározza az ezekre a nemzeti szintű 
intézkedésekre éves szinten elkülönített 
indikatív összegeket is

A nemzeti szinten elkülönített ERFA-
források legalább 5 %-át a fenntartható 
városfejlesztésre irányuló olyan integrált 
intézkedésekre kell fordítani, amelyek 
irányítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 99. cikkében említett integrált 
területi beruházásokon keresztül a városok 
feladata.

(2a) A nemzeti szinten elkülönített ERFA-
források legalább 5 %-át a funkcionális 
városi területen a fenntartható 
városfejlesztésre irányuló olyan integrált 
intézkedésekre kell fordítani, amelyek 
irányítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 113. cikkének (6) bekezdésével
összhangban, vagy adott esetben a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 113. 
cikkének (7) bekezdésével összhangban a 
városok vagy funkcionális városi 
területeket irányító egyéb meglévő szervek
feladata. Az összeget a partnerségi 
szerződés határozza meg.

Or. en

Indokolás

A támogatható területek meghatározott listájának a partnerségi szerződésbe való felvétele 
részletes vizsgálatot követelne meg, amelyet tisztességes kiválasztási folyamat követne, ami 
időigényes. Ebben a szakaszban sokkal ésszerűbb a kritériumok listájának létrehozása. A 
városi dimenzió új formájához kapcsolódó magas hozzáadott érték biztosítása érdekében a 
fenntartható városfejlesztés integrált intézkedéseinek adott esetben nem csak a városokra kell 
összpontosulniuk. A bevezetett „funkcionális városi területek” terminus, amelyet a 
tagállamoknak kell nemzeti összefüggésben részletesebben meghatározniuk, szélesíti az 
érintett területek – vagyis a városok vagy városrészek, városok és (vidéki, peremvárosi) 
környékük, agglomeráció stb. – spektrumát.

A 44. módosítással való összhang érdekében tisztázni kell, hogy az új városi dimenzió 
középpontjában a források kezelésének a városra vagy a funkcionális városi területeket 
irányító meglévő szervre való átruházása áll, ami teljeskörű átruházás esetén globális 
támogatás formáját öltheti.



PE487.951v01-00 28/36 PR\900292HU.doc

HU

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A városra vagy a funkcionális városi 
területet irányító meglévő szervre 
átruházandó feladatokról a város és az 
irányító hatóság állapodik meg. Ez a 
feladatátruházás legalább a tevékenységek 
kiválasztásával kapcsolatos feladatokra 
vonatkozik. Az irányító hatóság 
fenntarthatja annak a jogát, hogy 
jóváhagyás előtt elvégezze a 
tevékenységek támogathatóságának végső 
ellenőrzését. 

Or. en

Indokolás

Az irányító hatóságra kell hagyni, hogy a várossal vagy a funkcionális városi területet 
irányító meglévő szervvel egyetértésben döntsön a feladatátruházás szintjéről.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) Adott esetben támogatni kell a város 
és a vidék között meglévő kapcsolatok 
erősítését és az új kapcsolatok 
előmozdítását, a mindkét régió fejlődését 
befolyásoló összekapcsoló tényezők 
erősítése érdekében, a kohéziós és 
strukturális alapok kiegészítő jellegének 
biztosítása mellett.

Or. en
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – cikk száma és cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. cikk törölve
A városfejlesztési platform

Or. en

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a(z) […]/2012/EU rendelet 
[CPR] 51. cikke értelmében 
városfejlesztési platformot hoz létre, hogy 
elősegítse a kapacitásnövelést, a városok 
közötti hálózatépítést, valamint az uniós 
szintű várospolitikai tapasztalatcserét olyan 
területeken, amelyek kapcsolódnak az 
ERFA beruházási prioritásaihoz és a 
fenntartható városfejlesztéshez.

(2d) A Bizottság elősegíti a 
kapacitásnövelést, a városok közötti 
hálózatépítést, valamint az uniós szintű 
várospolitikai tapasztalatcserét olyan 
területeken, amelyek kapcsolódnak az 
ERFA beruházási prioritásaihoz és a 
fenntartható városfejlesztéshez.

(2e) A Bizottság a meglévő programokat 
és szerveket veszi igénybe a (2d)
bekezdésben leírt kapacitásnövelés, 
hálózatépítés és tapasztalatcsere 
megkönnyítése céljából. 
(A (2d) és a (2e) bekezdés a 7. cikk része 
lesz.)

Or. en

Indokolás

Nem szükséges új szerv létrehozása a kapacitásnövelés, a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
megkönnyítése céljából, mivel több létező program és szerv is van, amelyek sikeresen 
felhasználhatók e feladat betöltésére. 
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a partnerségi 
szerződésekben létrehozott listák alapján 
végrehajtási aktusokkal listát fogad el 
azokról a városokról, amelyek részt 
vesznek a platformban. E végrehajtási 
aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

törölve

A listán legfeljebb 300 és tagállamonként 
legfeljebb 20 város szerepelhet. A városok 
a következő kritériumok alapján kerülnek 
kiválasztásra:
a) népesség, figyelembe véve a nemzeti 
városi rendszerek sajátosságait;
b) a városok urbanizált övezeteit érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlati és 
társadalmi kihívások kezelésére irányuló 
integrált intézkedéseket tartalmazó 
stratégia megléte.

Or. en

Indokolás

Igazodás a 48. és 49. módosításhoz.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A platform minden olyan város közötti 
hálózatépítést támogat, amelyek a 
Bizottság kezdeményezésére innovatív 
intézkedéseket hoznak.

(2f) A Bizottság minden olyan város 
közötti hálózatépítést támogat, amelyek a 
Bizottság kezdeményezésére innovatív 
intézkedéseket hoznak.
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(A (2f) bekezdés a 7. cikk része lesz.)

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 az innovatív intézkedések 
kiválasztására és végrehajtására irányuló 
eljárások megállapításáról.

Or. en

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A legkülső régiókban letelepedett 
valamennyi vállalkozás igénybe veheti az 
egyedi kiegészítő forrásokat és az ERFA 
keretében finanszírozott bármely 
termelőberuházást.

Or. en

Indokolás

A sajátos vállalati környezetet és a legkülső régiókban a kkv-k európai 
fogalommeghatározásának alkalmazásából eredő következményeket figyelembe véve 
hangsúlyozni kell, hogy a lehető legjobb fejlesztési lehetőségek támogatása érdekében a 
vállalkozások valamennyi típusának támogathatónak kell lennie a szóban forgó régiókban.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az e határozatban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 9. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az e határozatban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Melléklet törölve
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Or. en

Indokolás

Igazodás a 42. módosításhoz.
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INDOKOLÁS

Ez a rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó és az 1083/2006/EK 
rendeletet hatályon kívül helyező rendelkezéseket állapítja meg. Az ERFA-ra irányadó közös 
szabályok egy átfogó rendeletben szerepelnek: a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról 
szóló rendeletben (az úgynevezett közös rendelkezésekről szóló rendelet vagy CPR).

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap célja, hogy a régiók közötti egyenlőtlenségek 
csökkentése révén erősítse a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót az Európai Unióban. A 
javasolt rendelet külön hangsúlyt helyez az ERFA Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez való 
hozzájárulására, amelyet annak révén kell megvalósítani, hogy a támogatást a beruházási 
prioritásokban tovább részletezett, korlátozott számú tematikus célkitűzésre összpontosítják. 
A Bizottság javaslatának megfelelően – a növekedés szempontjából fennálló jelentőségük 
miatt – három tematikus célkitűzés kötelező: a kutatás, fejlesztés és innováció, a kkv-k 
versenyképességének fokozása és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való 
átállás. A fejlettebb régiókban az ERFA-források 80%-át e három célkitűzésbe kell befektetni, 
és így az ERFA összes forrásának legalább 20%-át az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való átállásra kell fordítani. Mivel a konvergencia-célkitűzésből kivonás alatt álló 
régiókban folyamatos szerkezetátalakításra van szükség, esetükben a minimális százalékot 
60%-ra kell csökkenteni. A kevésbé fejlett régiókban az arányok 50%-ot, illetve 6%-ot 
tesznek ki. 

Ezen túlmenően a javasolt ERFA-rendelet meghatározza azoknak a tevékenységeknek a 
negatív listáját, amelyek nem támogathatók. Emellett mindegyik tematikus célkitűzésre 
vonatkozóan beruházási prioritásokat határoz meg. 
A javaslat nagyobb hangsúlyt fektet továbbá a fenntartható városfejlesztésre. A nagyobb 
hangsúlyt a következőkkel kell elérni: az ERFA-források legalább 5 %-át a fenntartható 
városfejlesztésre kell elkülöníteni, a kapacitásnövelés és a tapasztalatcsere érdekében 
városfejlesztési platformot kell kialakítani, és létre kell hozni azoknak a városoknak a listáját, 
ahol a fenntartható városfejlesztés érdekében integrált intézkedéseket hajtanak végre.
A rendeletjavaslat célja, hogy a közös mutatók meghatározásával hozzájáruljon az egyre 
erőteljesebb eredményorientáltsághoz. Megemlíti, hogy külön figyelmet kell fordítani az 
operatív programokban a súlyos és állandó természeti vagy demográfiai hátrányban lévő 
régiók konkrét nehézségeire. A rendeletjavaslat végül egyedi rendelkezéseket tartalmaz a 
legkülső régióknak nyújtott egyedi kiegészítő források felhasználásáról.

Az előadónak határozott véleménye, hogy az ERFA-rendelet jelentős része a CPR 
rendelkezéseitől függ. A két rendeletben foglalt rendelkezések és megoldások jelentős 
mértékben kötődnek egymáshoz. Konkrétan az ERFA-rendelet fordítja le a CPR-rendeletben 
meghatározott tematikus célkitűzéseket konkrét beruházási prioritásokra, egyben a városi 
területeket illetően a kohéziós politika területi dimenzióját is kidolgozza. Bevezeti a tematikus 
koncentrációt is, amelynek döntően hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a kohéziós politika 
megvalósítsa az Európa 2020 célkitűzéseit. A javaslat végül, de nem utolsósorban egyedi 
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rendelkezéseket tartalmaz a természeti vagy demográfiai hátrányban lévő régiók, valamint a 
legkülső régiók tekintetében.

Az így meghatározott kihívásoknak való megfelelés és az új egyenlőtlenségek kialakulásának 
megelőzését célzó intézkedések megkönnyítése érdekében az előadó olyan módosításokat 
terjeszt elő, amelyek többek között bővítik a támogatás hatókörét, valamint teljessé teszik a 
tematikus prioritások felsorolását, nagyobb rugalmasságot biztosítanak a tematikus 
koncentráció számára, és módosítják a fenntartható városfejlesztés fogalmát.

Az előadó konkrétan azt javasolja, hogy vegyék fel az ERFA központi feladatai közé a 
demográfiai problémákkal és hátrányokkal szembesülő régiókban mutatkozó 
egyensúlyhiányok kezelését.

Ami a támogatás hatókörét illeti, az előadó fel kívánja hívni a figyelmet a kis- és 
középvállalkozások (kkv-k), valamint nagyobb partnereik közötti sokrétű, kölcsönös 
függőségre. Véleménye szerint ez utóbbiak támogatásból való egyoldalú kizárása a céllal 
ellentétes hatást fejtene ki kisebb partnereikre. Ez azonban nem áshatja alá azt az elvet, hogy 
elsősorban a kkv-kba történő termelőberuházásokat kell támogatni. Ráadásul a támogatni 
kívánt infrastruktúrát „hozzáférhetőként” is meg kell határozni, hogy a rendelet 
megfogalmazása ne zárjon ki semmilyen csoportot, gondolva itt különösen az idősekre és a 
fogyatékkal élőkre. A rendeletet ki kell terjeszteni a kultúra, a sport és az idegenforgalom 
területére is. Figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, valamint törekedve a 
rendelkezésre álló korlátozott források hatékony elköltésére, az előadó külön hangsúlyt helyez 
a megújuló eszközök szerepére. Ezek az érvek különösen lényegesek amiatt, hogy az ERFA a 
kohéziós politika egészének hatálya alá tartozó pénzügyi eszközök támogatásának fő forrása.

Másrészről szükséges néhány kiigazítás a támogatás fent említett hatóköre alóli kivételek 
tekintetében is. Figyelembe véve az egyre növekvő és az újonnan megjelenő regionális szintű 
egyenlőtlenségeket és kihívásokat, az előadó ezért azt javasolja, hogy ne zárják ki a 
rendeletben a fejlettebb régiókban a környezetvédelem, a közlekedés és az IKT területén 
alapvető szolgáltatásokat biztosító infrastruktúrákba eszközölt beruházásokat. Ez a kizárás 
különösen káros hatással lenne az Európa 2020 célkitűzéseinek elérésére. Továbbá nem úgy 
tűnik, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása csökkentésének a támogatás hatóköréből 
való teljes kizárása azt a célt szolgálná, hogy támogassák a helyi és regionális szinten e 
tekintetben elindított, támogatásra érdemes kezdeményezéseket.

Az előadó támogatja az uniós finanszírozásban a tematikus koncentráció elképzelését és 
szükségességét. Határozott véleménye azonban, hogy a bizottsági javaslat nem hagy elegendő 
mozgásteret a tagállamok és a régiók számára, hogy figyelembe vehessék sajátos helyzetüket, 
ami különösen nyilvánvaló a fejlettebb és az átmeneti régiók esetében. Az előadó emiatt 
nagyobb rugalmasság bevezetését javasolja e tekintetben, a korlátozott számú jogilag kötelező 
erejű célkitűzésre összpontosítandó források kötelező minimális szintjének módosítása, 
valamint egy további tematikus célkitűzésnek a koncentrációba való felvétele révén. Azt az 
elképzelést is követi, miszerint a tematikus koncentrációt illetően egyenlő bánásmódban kell 
részesíteni a kivonás alatt álló régiókat és a kevésbé fejlett régiókat.

A beruházási prioritások minden valószínűség szerint az Európai Unióban mindenütt a 
beruházási folyamatban támogatandó intézkedések azonosításának fő forrásaivá fognak válni. 
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Az előadónak ezért meggyőződése, hogy ezeket kellő pontossággal kell kezelni. A javasolt 
módosításokban ezt a megközelítést követi többek között a Horizont 2020 programmal 
fennálló szinergiák hangsúlyozásával, a kultúra és (méretüktől függetlenül) a vállalkozások 
szélesebb körű bevonásával, az energiahatékonysági és városfelújítási témák bővítésével, 
valamint Európa vízi útjainak megfelelő figyelembevételével.

Az előadó tisztában van mind a közös mutatók, mind az eredménymutatók fontosságával. 
Úgy véli mindazonáltal, hogy az előbbieket technikai jellegük miatt egy végrehajtási aktusban 
kellene felsorolni, nem pedig az ERFA-rendelet mellékleteként.

A városi dimenzió kezelése jelenti a bizottsági javaslat legfontosabb kihívását, nem 
utolsósorban azért, mert Európa városai a kohéziós alapok legfontosabb kedvezményezettjei 
közé tartoznak. A különféle tematikus célkitűzésekben való részvételük kiegészül az ERFA-
források bizonyos részének a fenntartható városfejlesztést szolgáló integrált intézkedések 
céljából történő, újonnan bevezetett elkülönítésével. Noha az előadó örvendetesnek tartja ezt 
az új elemet, úgy véli, hogy annak európai hozzáadott értéke inkább ezeknek az integrált 
intézkedéseknek a funkcionális városi területeken történő végrehajtása révén érhető el a 
legjobban. E területek meghatározását a tagállamokra kell bízni, amelyek helyzetüknél fogva 
a leginkább képesek – a vonatkozó partnerségi szerződésekben – ezek pontos formájáról 
dönteni. E folyamat során kellően figyelembe kell venni mind a partnerség elvét, mind pedig 
a szóban forgó területek területi sajátosságait. Az ERFA-források kezelésének a városokra 
való átruházása – a tagállamok intézményi, jogi és pénzügyi keretével összhangban eldöntött 
szinten – tovább erősítené a szóban forgó fenntartható városfejlesztést szolgáló, integrált 
intézkedések fent említett európai hozzáadott értékét. Amennyiben ez az átruházás teljes, az 
intézkedések globális támogatások formáját ölthetik. Az előadónak az a véleménye, hogy a 
fenntartható városfejlesztés irányításának az integrált területi beruházáson keresztüli javasolt 
korlátozása nagymértékben korlátozná annak a lehetőségét, hogy az adott területi helyzetet a 
legjobban tükrözzék, és megválasszák a támogatás irányításának legalkalmasabb formáját, 
vagyis egyes esetekben kizárná azt a formát, amelyről a múltban bebizonyosodott, hogy 
sikeresen működik. Az előadó ezért javasolja, hogy engedjék meg a fenntartható 
városfejlesztés egyedi operatív programon vagy egyedi prioritási tengelyen keresztüli 
megvalósítását is. Az előadó melegen üdvözli továbbá az innovatív intézkedések fenntartható 
városfejlesztés területén történő bevezetését. Noha nem tagadja a hálózatépítés, a 
kapacitásépítés és a tapasztalatcsere szükségességét a fenntartható városfejlesztés 
összefüggésében, meggyőződése szerint ezek folytathatók a már létező programok és szervek 
keretein belül is, és ezen álláspontja miatt javasolja a városfejlesztési platformra vonatkozó 
rendelkezés törlését. Végül, de nem utolsósorban az előadó javasolja a város és a vidék 
közötti kapcsolatok erősítését és fejlesztését.

Ezen túlmenően az előadó hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók vállalkozásainak sajátos 
vállalati környezete megköveteli további finanszírozási lehetőségek biztosítását. 


