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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 – 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),

– 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 (A7-0000/2013),

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
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a Szerződés 174. cikkének rendelkezése 
szerint az Unió úgy alakítja és folytatja 

(1) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 174. cikke szerint az 

                                               
1 HL C 191., 2012.6.26., 38. o.
2 HL C 225., 2012.7.27., 143. o.
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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.

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.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös stratégiai keret hatálya alá 
tartozó Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, Európai Szociális Alapra, 
Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, 
valamint a Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […]/2012/EU
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet - CPR] létrehozza a strukturális 
alapok és a Kohéziós Alap működésének új 
keretét. A Kohéziós Alap célkitűzéseit 
pontosítani kell a tevékenységét 
szabályozó új keretre és a Szerződésben a 
számára meghatározó célokra tekintettel.

(2) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra (ERFA), az Európai Szociális 
Alapra (ESZA) és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó közös rendelkezéseket a közös 
stratégiai keret hatálya alá tartozó Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, valamint az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, továbbá az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, […]-i […]/2013/EU
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet - CPR] tartalmazza. Az említett 
rendelet [CPR] létrehozza az európai 
strukturális és beruházási alapok, köztük a 
Kohéziós Alap működésnek új keretét. A 
Kohéziós Alap célkitűzéseit ezért 
pontosítani kell a tevékenységét 
szabályozó új keretre és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben a számára 
meghatározó célokra tekintettel.
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Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Unió emellett a Kohéziós Alapon 
keresztül, hozzájárulhat a Szerződés 11. és 
191. cikkében meghatározott uniós 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához.

(3) Az Unió emellett a Kohéziós Alapon 
keresztül hozzájárulhat az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 11. és 191. 
cikkében meghatározott olyan uniós 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításához, mint az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák, valamint a transzeurópai 
hálózatokon kívüli közlekedési szektorban 
a vasúti, folyami és tengeri közlekedés, az 
intermodális közlekedési rendszerek és 
kölcsönös átjárhatóságuk, a közúti, 
tengeri és légi közlekedés irányítása, a 
tiszta városi közlekedés és a 
tömegközlekedés.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Kohéziós Alap az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2013/EU rendeletben 
meghatározott, európai hozzáadott értéket 
képviselő közlekedési infrastrukturális 
projekteket támogat. A támogatást a(z) 
[…]/2013/EU rendelet [CPR] 84. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban kell 
nyújtani, és csak a Kohéziós Alap 
tagállamai számára kell elérhetővé tenni, 
az erre az alapra vonatkozó 
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társfinanszírozási rátákkal.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az EUMSZ 192. cikkének (5) 
bekezdése lehetővé teszi a Szerződés 191. 
cikkének (2) bekezdésében foglalt 
alapelvtől való eltérést. Ezért a lehető 
legnagyobb mértékben biztosítani kell a 
károk megelőzését, és amennyiben mégis 
szennyezés következik be, a „szennyező 
fizet” elv érvényesülését.

Or. en

Módosítás 6

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
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Módosítás 7

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 […]/2013/EU
[CPR] rendeletben meghatározott 
tematikus célkitűzések hatálya alá tartozó, 
a Kohéziós Alap által támogatható 
tevékenységek típusára vonatkozó különös 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 8

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 
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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 csökkentése 
vagy ha szerepelnek a 2003/87/EK 
irányelv 10c. cikkének (1) bekezdésében 
említett nemzeti tervben.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Lakóingatlanokba történő 
befektetéseket – kivéve az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák támogatását – nem lehet 
támogatni a Kohéziós Alapból, mivel az 
Európai Unióról szóló szerződésben 
szereplő meghatározás szerint az kívül 
esik a Kohéziós Alapból támogatható 
tevékenységek körén.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5c) Fontos annak biztosítása, hogy a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos 
befektetések támogatása során figyelembe 
vegyék a specifikus regionális, határokon 
átnyúló és nemzetközi szintű 
kockázatokat.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) Biztosítani kell a kiegészítő jelleget és 
szinergiákat a Kohéziós Alap, az ERFA, 
az európai területi együttműködés (ETC) 
és az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) között, hogy elkerülhető 
legyen az erőfeszítések megkettőződése és 
biztosítani lehessen a különféle 
infrastruktúrák közötti optimális 
kapcsolatot helyi, regionális és nemzeti 
szinten, valamint szerte az Európai 
Unióban.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Kohéziós Alap egyedi igényeinek 
kielégítése érdekében, valamint az Európa 
2020 stratégiával összhangban, amely 
szerint a kohéziós politikának támogatnia 

(6) A Kohéziós Alap egyedi igényeinek 
kielégítése érdekében, valamint az Európa 
2020 stratégiával összhangban, amely 
szerint a kohéziós politikának támogatnia 
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kell az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megvalósításának 
szükségességét, nélkülözhetetlen, hogy sor 
kerüljön a […]/2012/EU [CPR] 
rendeletben meghatározott tematikus 
célkitűzéseken belül a beruházási 
prioritások megállapítására.

kell az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés megvalósításának 
szükségességét, nélkülözhetetlen, hogy sor 
kerüljön a […]/2013/EU [CPR] 
rendeletben meghatározott tematikus 
célkitűzéseken belül a beruházási 
prioritások megállapítására. Ezekben a 
beruházási prioritásokban olyan részletes 
célkitűzéseket kell meghatározni, amelyek 
nem zárják ki kölcsönösen egymást, és 
amelyekhez a Kohéziós Alapnak hozzá 
kell járulnia. Továbbá ezeknek a 
beruházási prioritásoknak kell alapul 
szolgálniuk az operatív programokon 
belüli konkrét célkitűzések 
meghatározásához, amelyek figyelembe 
veszik a programterület igényeit és 
jellemzőit.

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) E rendelet a Kohéziós Alap 
létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
július 11-i 1084/2006/EK tanácsi rendelet 
helyébe lép. Az egyértelműség érdekében 
az 1084/2006/EK rendeletet hatályon kívül 
kell helyezni.

(8) E rendelet a Kohéziós Alap 
létrehozásáról szóló, 2006. július 11-i 
1084/2006/EK tanácsi rendelet helyébe lép. 
Ezt a rendeletet ezért hatályon kívül kell 
helyezni. Mindazonáltal ez a rendelet nem 
érinti az 1084/2006/EK rendelet alapján 
vagy bármely egyéb, az adott támogatásra 
2013. december 31-én alkalmazandó 
jogszabály alapján a Bizottság által 
jóváhagyott támogatás folytatását vagy 
módosítását, amely következésképpen az 
adott támogatásra vagy az érintett 
projektekre azok lezárásáig a 
továbbiakban is alkalmazandó. Az 
1084/2006/EK rendelet alapján támogatás 
igénylésére beadott vagy jóváhagyott 
kérelmeknek ezért érvényeseknek kell 
maradniuk.

Or. en
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Mivel e rendeletnek a gazdasági, a 
társadalmi és a területi kohézióval 
kapcsolatos céljait a tagállamok nem 
tudják kielégítően megvalósítani a 
különböző régiók fejlettségi szintjei közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának mértéke, 
valamint a tagállamok és a régiók 
korlátozott pénzügyi forrásai miatt, és 
ezért azok uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az abban a cikkben foglalt 
arányosság elvének megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Módosítás 15

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 
szóló] […]/2012/EU rendeletben 
meghatározott, európai hozzáadott értéket 
képviselő közlekedési infrastrukturális 
projekteket, összhangban a […]/2012/EU 
[CPR] rendelet 84. cikkének (4) 
bekezdésével.

Or. enIndokolás

A háromoldalú párbeszéd keretében a három intézmény megállapodott e módosítás 
tartalmában, azonban úgy döntött, hogy azt egy (új) 2a. cikként kell szerepeltetni, amelynek 
szövegét a Bizottság később fogja elkészíteni.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az atomerőművek leállítását; a) az atomerőművek leállítását és építését;

Or. en

Módosítás 17

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;

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a lakhatást. c) a lakhatást, kivéve az 
energiahatékonyság és a megújuló 
energiák felhasználásának támogatását.

Or. en
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Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az uniós állami támogatási szabályok 
szerint nehézségekkel küzdő vállalatok;

Or. en

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) beruházás a környezetvédelemhez nem 
kapcsolódó repülőtéri infrastruktúrába.

Or. en

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A […]/2012/EU [CPR] rendelet 16. 
cikkével összhangban a Kohéziós Alap a 
következő beruházások számára biztosít 

A […]/2013/EU [CPR] rendelet 16. 
cikkével összhangban a Kohéziós Alap a 
következő beruházások számára biztosít 
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elsőbbséget a […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkében meghatározott 
tematikus célkitűzések keretén belül:

elsőbbséget a […]/2013/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkében meghatározott 
tematikus célkitűzések keretén belül, 
összhangban a rendelet 14. cikke (1) 
bekezdése a) pontjának i) alpontjában 
hivatkozott partnerségi megállapodásban 
meghatározott igényekkel és 
lehetőségekkel:

Or. en

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden ágazatban az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé való 
elmozdulás támogatása az alábbiak 
segítségével:

a) minden ágazatban az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású gazdaság felé való 
elmozdulás támogatása az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. megújuló energiaforrások előállításának 
és elosztásának támogatása,

i. megújuló forrásokból nyert energia
előállításának és elosztásának támogatása,

Or. en
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 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, 
elsősorban a kkv-k körében,

Or. en

Módosítás 26

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, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása a közcélú 
infrastruktúrákban, beleértve a 
középületeket és a lakóépületeket is,

Or. en

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. intelligens alacsony feszültségű 
elosztórendszerek fejlesztése,

iv. intelligens alacsony és közepes
feszültségű elosztórendszerek fejlesztése és 
létrehozása,

Or. en
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó 
stratégiák támogatása a városi területeken,

v. alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
stratégiák támogatása valamennyi 
területtípuson, de különösen a városi 
területeken, ideértve a fenntartható 
multimodális városi mobilitás és a 
kárenyhítést előmozdító alkalmazkodási 
intézkedések támogatását,

Or. en

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. a hasznos hőigény alapján a hő és a 
villamos energia nagy hatásfokú kapcsolt 
előállításának előmozdítása,

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés és -
menedzsment támogatása az alábbiak 
segítségével:

b) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés és -
menedzsment támogatása az alábbiak 
révén:

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást célzó beruházások 
támogatása,

i. az éghajlatváltozáshoz való, 
alkalmazkodást célzó beruházások –
többek között ökoszisztéma alapú 
megközelítések – támogatása,

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a környezetvédelem és a 
forráshatékonyság támogatása az alábbiak 
segítségével:

c) a környezetvédelem és a 
forráshatékonyság támogatása az alábbiak 
révén:

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a hulladékágazatba történő beruházásra 
irányuló jelentős igények kielégítése az 
uniós környezeti acquis követelményeinek 
való megfelelés érdekében,

i. a hulladékágazatba történő beruházás az 
uniós környezeti acquis követelményeinek 
való megfelelés, és a tagállamok által 
megállapított, e követelményeken 
túlmutató beruházási igények kielégítése 
érdekében,

Or. en
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a vízügyi ágazatba történő beruházásra 
irányuló jelentős igények kielégítése az 
uniós környezeti acquis követelményeinek 
való megfelelés érdekében,

ii. a vízügyi ágazatba történő beruházás az 
uniós környezeti acquis követelményeinek 
való megfelelés, és a tagállamok által 
megállapított, e követelményeken 
túlmutató beruházási igények kielégítése 
érdekében,

Or. en

Módosítás 35

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, talajvédelem és -
helyreállítás és az ökoszisztéma-
szolgáltatások előmozdítása, többek között
a NATURA 2000 és a zöld infrastruktúrák 
révén;

Or. en

Módosítás 36

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 környezet javítására irányuló 
fellépés, a városok újjáélesztése, a 
szennyezett talajú – többek között 
konverziós – területek helyreállítása és
szennyezésmentesítése, a 
levegőszennyezés csökkentése és a 
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zajcsökkentésre irányuló intézkedések 
előmozdítása,

Or. en

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a fenntartható közlekedés támogatása és 
a szűk keresztmetszetek eltávolítása az 
alapvető fontosságú hálózati 
infrastruktúrákból az alábbiak segítségével:

d) a fenntartható közlekedés előmozdítása
és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az 
alapvető fontosságú hálózati 
infrastruktúrákból az alábbiak révén:

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a multimodális egységes európai 
közlekedési térség támogatása a 
transzeurópai közlekedési hálózatba 
történő beruházás révén,

i. a multimodális egységes európai 
közlekedési térség támogatása a 
transzeurópai közlekedési hálózatba 
(TEN-T) történő beruházás révén,

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. környezetbarát és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési rendszerek 
kifejlesztése, amelybe beletartozik a 

ii. környezetbarát – többek között alacsony 
zajkibocsátású – és alacsony szén-dioxid 
kibocsátású közlekedési rendszerek –
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fenntartható városi mobilitás támogatása 
is,

többek között belvízi és tengeri hajóutak, 
kikötők, multimodális összeköttetések és 
repülőtéri infrastruktúra – kifejlesztése és 
javítása, a fenntartható regionális és helyi
mobilitás előmozdítása érdekében,

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. átfogómagas szintű és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése,

iii. átfogó, magas szintű és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése és 
helyreállítása, valamint zajcsökkentési 
intézkedések előmozdítása,

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A rendelet mellékletében meghatározott 
közös mutatókat szükség esetén, és a
[…]/2012/EU [CPR] rendelet 24. cikke (3) 
bekezdésének megfelelően kell alkalmazni. 
A közös mutatók esetében a kiindulási 
alap nulla, a kumulatív célokat pedig 
2022-re kell beállítani.

(1) A rendelet mellékletében meghatározott 
közös teljesítménymutatókat, 
programspecifikus eredménymutatókat és 
szükség esetén programspecifikus 
teljesítménymutatókat a(z) […]/2013/EU
rendelet [CPR] 24. cikke (3) bekezdésének 
és 87. cikke (2) bekezdése b) pontja ii. és 
iv. alpontjának megfelelően kell 
alkalmazni.

(2) A programspecifikus 
teljesítménymutatók esetében a kiindulási 
alap nulla, a kumulatív célokat pedig 2022-
re kell beállítani.

(2) A közös és a programspecifikus 
teljesítménymutatók esetében a kiindulási 
alap nulla. A 2022. évre vonatkozóan 
számszerűsített kumulatív célértékeket kell 
meghatározni e mutatók tekintetében.
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(3) A programspecifikus eredménymutatók 
esetében a kiindulási alap a rendelkezésre 
álló legfrissebb adatokon alapul, a célokat 
pedig 2022-re kell beállítani, de
mennyiségi vagy minőségi formában is 
kifejezhetők.

(3) A beruházási prioritásokra vonatkozó
programspecifikus eredménymutatók 
esetében a kiindulási alap a rendelkezésre 
álló legfrissebb adatokon alapul, a célokat 
pedig 2022-re kell beállítani. Mennyiségi 
és minőségi célok egyaránt 
meghatározhatók.

(3a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy az 5a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust 
fogadjon el az e rendelet mellékletében 
szereplő közös teljesítménymutatók 
módosítására, hogy indokolt esetben 
kiigazításokat tehessen a programok 
végrehajtásában tett előrehaladás 
hatékony értékelésének biztosítása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 1084/2006/EK rendelet alapján 
támogatás iránt benyújtott kérelmek 
továbbra is érvényesek.

(2) Az 1084/2006/EK rendelet alapján 
támogatás iránt benyújtott vagy 
jóváhagyott kérelmek továbbra is 
érvényesek.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A felhatalmazás gyakorolása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
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Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 
meg.
(2) A 4. cikk (3a) bekezdésében említett, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó hatáskört a 2014. 
január 1-jétől számított meghatározatlan 
időtartamra a Bizottságra ruházzák.
(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 4. cikk (3a) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 
aktus elfogadásáról.
(5) A 4. cikk (3a) bekezdése értelmében 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
jogi aktusról való értesítését követő 2 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
illetve ha az említett időtartam lejártát 
megelőzően mind az Európai Parlament, 
mind a Tanács arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 1084/2006/EK rendelet hatályát veszti. Az 5. cikkben megállapított rendelkezések 
sérelme nélkül az 1084/2006/EK rendelet 
2014. január 1-jén hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre 
történő hivatkozásokat az e rendeletre 
történő hivatkozásként kell értelmezni.

A hatályon kívül helyezett rendeletre 
történő hivatkozásokat az erre a rendeletre 
történő hivatkozásnak kell tekinteni, és a 
X. mellékletben foglalt megfelelési 
táblázattal összhangban kell értelmezni.

Or. en

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament és a Tanács, a 
Szerződés 177. cikkével összhangban, ezt a 
rendeletet 2022. december 31-ig
felülvizsgálja.

Az Európai Parlament és a Tanács az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 177. cikkével összhangban ezt a 
rendeletet 2020. december 31-ig
felülvizsgálja.

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 címsor – 1 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV
Szilárd hulladék tonna Hulladék 

újrafeldolgozására további 
kapacitás

Módosítás

EGYSÉG NÉV
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Szilárd hulladék tonna/év Hulladék 
újrafeldolgozására további 
kapacitás

Or. en

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 címsor – 2 alcímsor – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

m3 A vízellátó rendszerek 
szivárgásának becsült 
csökkenése

Módosítás

EGYSÉG NÉV

törölve törölve

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 címsor – 4 alcímsor – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV
Kockázatmegelőzés és -kezelés személyek Az erdőtűz elleni védelem 

és más védelmi 
intézkedések előnyeiben 
részesülő népesség

Módosítás

EGYSÉG NÉV
Kockázatmegelőzés és -kezelés személyek Az erdőtűz elleni védelmi 

intézkedések előnyeiben 
részesülő népesség

Or. en
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Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 címsor – 6 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

Talajlezáródás hektár Változás a fejlődés miatt 
lezáródott talajban

Módosítás

EGYSÉG NÉV

törölve törölve törölve

Or. en

Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 címsor – 7 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

Természet és a biológiai sokféleség hektár Jobb védettségi helyzetű 
élőhelyek területe

Módosítás

EGYSÉG NÉV

Természet és a biológiai sokféleség hektár A jobb állapot elérése 
érdekében támogatott
élőhelyek területe

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 2 címsor – 3 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése

tonna CO2-
egyenérték

Az üvegházhatást okozó 
gázok becsült csökkenése 
CO2-egyenértéken
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Módosítás

EGYSÉG NÉV

Üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése

tonna CO2-
egyenérték

Üvegházhatású gázok 
becsült csökkenése

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 címsor – 3 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV
Városi közlekedés utas út A támogatott városi 

tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő 
utasok utazásai számának 
növekedése

Módosítás

EGYSÉG NÉV

Városi közlekedés km Az új vagy felújított 
villamos- és metróvonalak 
teljes hossza

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 3 címsor – 4 alcímsor

A Bizottság által javasolt szöveg

EGYSÉG NÉV

Belföldi vízi utak tonna-km A fejlesztett belvízi 
hajóutakon szállított 
szállítmány növekedése

Módosítás

EGYSÉG NÉV
Belföldi vízi utak km A feljavított vagy 

létrehozott belvízi utak 
teljes hossza
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Or. en
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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 képest.

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 
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:
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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 hatékony közigazgatás.

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 terén.

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 háromoldalú egyeztetés eredménye

A Kohéziós Alapról szóló háromoldalú egyeztetés a tárgyalások során a lehető legnagyobb 
mértékben a REGI bizottság 2012. július 12-i ülését megszavazott álláspontját követve zárult 
le. Az eredmény igazán kielégítő, a Parlament legtöbb módosítását el lehetett fogadtatni, és 
elsősorban a legfontosabbakat.

Megfelelő szintű koordináció és szinergia is létrejöhetett más rendeletekkel, elsősorban az 
ERFÁ-val, amely esetében az erőfeszítések lehetővé tették a megfelelő beruházási prioritások 
összehangolását, ezáltal is biztosítva az egyszerűbb szabályozást és a szabályok könnyebb 
értelmezését a kedvezményezettek részéről.

A Kohéziós Alap hatáskörét a felhatalmazással összhangban kiterjesztették (a Kohéziós 
Alapról szóló rendeletre irányuló javaslat 2. cikke), hogy támogathatóvá váljon az 
energiahatékonyság és a megújuló energiák használata a lakóingatlanok esetében – a közcélú 
infrastruktúrák és a vállalkozások esetében már korábban is támogatható volt –, és hogy be 
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lehessen illeszteni a beruházási prioritások közé a hatékony távfűtés és a hő és a villamos 
energia kapcsolt előállításának támogatását.

Ennek fő indoka, hogy a legfrissebb rendelkezésre álló adatok – köztük az Európai Bizottság 
adatai – szerint a jelenlegi trendek alapján az EU 2020-ra az energiahatékonyság növelése 
tekintetében kitűzött 20%-os növekedésnek kevesebb, mint felét lesz képes elérni. Az 
energiahatékonyság és a megújuló energiák lakóépületekben való használatának Kohéziós 
Alapból történő támogatása jelenti a legköltséghatékonyabb megoldást az Európa 2020 
stratégia célkitűzéseinek megvalósítására.

Hasonló észrevétel tehető a hatékony távfűtés és a hő és a villamos energia kapcsolt 
előállítása kapcsán is, tekintettel azok jelentőségére a Kohéziós Alap tagállamaiban, tág 
fejlődési potenciáljukra és az energiahatékonyság fokozása, valamint a megújuló energiák 
használata révén elérhető rendkívül pozitív környezeti hatásukra, hiszen csökken a kibocsátás 
és fokozódik az energiabiztonság. 

A Tanács és a Bizottság kezdeti ellenállása ellenére megmaradt az arra történő hivatkozás, 
hogy a Kohéziós Alap támogatást nyújthat az európai összekapcsolási eszköz közlekedési 
infrastruktúrával kapcsolatos projektjeinek a kohéziós tagállamokban. Erre azért volt szükség, 
mert amennyiben a Kohéziós Alap forrásait átcsoportosítják, arra nem kerülhet sor a 
rendeletben erre történő hivatkozás nélkül, még akkor sem, ha az átcsoportosításra vonatkozó 
szabályokról a CPR 84. cikke dönt. Hangsúlyozni kell, hogy mindez a CPR-rendeletről és a 
többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások végleges eredményétől függ, úgy az 
átcsoportosítás megvalósíthatósága, mint a ténylegesen átcsoportosítandó összeg tekintetében.

Az ERFA-rendelettel való összehangolás jegyében döntés született arról, hogy a Kohéziós 
Alapról szóló rendeletbe is beillesztik a dohány és dohánytermékek gyártásának, 
feldolgozásának és forgalomba hozatalának, valamint az uniós állami támogatási szabályok 
szerint nehézségekkel küzdő vállalatoknak a támogatásból való kifejezett kizárását.

Az egyik fontos változás – ismét a Parlament kérésével összhangban – a vállalkozásoknak az 
energiahatékonysággal és a megújuló energiákkal kapcsolatos projektek vonatkozásában való 
támogathatóságát érinti, mivel megállapodás született annak lehetővé tétele érdekében, hogy a 
kis- és középvállalkozásokon kívül a vállalkozások is kaphassanak támogatást.

A beruházási prioritásokban (3. cikk) különös figyelmet fordítottak a környezetvédelmi 
kérdésekre. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások lakóingatlanokban való 
támogatásán, valamint a távfűtés és a kapcsolt előállítás támogatásán kívül megállapodás 
született a vízügyi és a hulladékágazat tekintetében is, ami azt jelenti, hogy az ezekbe az 
ágazatokba történő beruházások nem csak teljesítik az uniós környezetvédelmi vívmányainak 
követelményeit, hanem túlteljesítik azokat, és kielégítik a tagállamok által meghatározott 
szükségleteket.
A Natura 2000 és a környezetbarát közlekedés támogatása szintén ennek a megközelítésnek 
az eredménye.

A makrogazdasági feltételrendszer kérdését alaposan megvitatták, és végül az a megállapodás 
született, hogy a kérdéssel kapcsolatos döntést a CPR-tárgyalásokra bízzák, amely a legjobb 
hely a probléma általánosabb szempontból történő kezelésére.
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Végül pedig, a közös mutatókat többször is megvitatták a többi rendelet tárgyalócsoportjaival 
annak érdekében, hogy megtalálják az ERFA, az európai területi együttműködés és a 
Kohéziós Alap közös megoldását. A Tanáccsal és a Bizottsággal kötött végleges 
megállapodás előirányoz egy, a három intézmény között kötendő intézményközi 
megállapodást annak biztosítása érdekében, hogy a szakértőkkel való hosszas konzultációkat 
követően a mellékletek vonatkozásában benyújtott eredeti bizottsági javaslat változatlan 
maradjon. A jövőbeni változtatások szükség esetén egyébként is megtehetők majd 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén.


