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RÖVID INDOKOLÁS

A rendelet megállapítja az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak az európai területi 
együttműködési célkitűzését érintő hatályát. A Bizottság úgy döntött, külön rendeletet javasol 
az európai területi együttműködésre vonatkozóan annak érdekében, hogy teljes mértékben 
figyelembe lehessen e kérdéskör sajátosságait és több országot érintő összefüggéseit. 

A tematikus koncentrációra és beruházási prioritásokra vonatkozó előírások a javaslat új 
elemeit képezik. A programok stratégiai fókuszának javítása és az eredményorientáltság 
pozitív fejlemények. Ezen túlmenően az adminisztratív terhek csökkentése és a szabályok 
fokozott harmonizálása is szükséges a program végrehajtásának megkönnyítéséhez és az 
együttműködés átfogó sikeréhez. Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlament vagy a 
Tanács kérésére a Bizottságnak naprakész adatokkal kell szolgálnia a kohéziós politika 
hatékonyságáról, hozzáadott értékéről és az általa generált növekedésről.  

A Bizottság javaslata ugyan egyértelmű előrelépést jelent a legtöbb területen, mégis van 
lehetőség további fejlődésre. Az előadó ezért fontos közlekedéssel kapcsolatos 
rendelkezéseket illesztett be egyes kulcsfontosságú részekbe, például a beruházási 
prioritásokkal kapcsolatos szakaszokba. Az európai területi együttműködés célkitűzése 
különösen hasznos a határokon átnyúló problémák és a közös helyi kihívások megoldásában. 
A kulcsfontosságú területeken a nehéz elérhetőséggel, az infrastruktúrával és a közlekedési 
összeköttetésekkel kapcsolatos problémák a legfontosabbak, a határokon átnyúló megfelelő 
közlekedési hálózatok hiánya mellett. Az előadó az idegenforgalommal kapcsolatos 
szempontokat sem hagyta figyelmen kívül a határokon átnyúló területekben rejlő lehetőségek 
kiaknázása tekintetében.

A Bizottságra ruházott jogkörök vonatkozásában felvethető, hogy a rendelet hatálya 
túlságosan széles. Az előadó szeretné csökkenteni azt az időszakot, amely alatt a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, és feltételekhez kötné a felhatalmazás 
meghosszabbítását. Amennyiben a Bizottság köteles lenne jelenést terjeszteni a Parlament és 
a Tanács elé, az megbízható alapot képezne a jövőbeni javaslatok értékeléséhez. Ez a 
megoldás ugyanakkor összhangban lenne az Európai Parlament által a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokkal kapcsolatosan alkalmazott új, szabványos szövegezéssel.

MÓDOSÍTÁSOK

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A gazdasági, szociális és területi 



PE480.799v02-00 4/20 AD\902125HU.doc

HU

kohézió erősítése az egyes területek közötti 
egyenlőtlenségek kiküszöbölésével és a 
fejlettség és megközelíthetőség terén 
jelenleg tapasztalt lemaradások 
behozásával jár. Ehhez elengedhetetlen a 
parti és szárazföldi, a városi és vidéki, 
illetve a jó összeköttetésekkel rendelkező 
és a félreeső területek közötti egyensúly 
helyreállítása. Az egyensúly helyreállítása 
a kohéziós politika egyik prioritását 
képezi. A határövezetekben erre még 
inkább szükség van, és ez megindokolja az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
segítségével tett megfelelő lépéseket, 
illetve a területi együttműködést. E 
mindenképpen megvalósítandó feladatra 
tekintettel serkenteni és biztosítani kell a 
hatékony szállításon, termelésen, 
energián, szolgáltatáson és – a 
tagállamokon belül és közöttük is fizikai, 
technikai, adminisztratív akadályok 
nélkül használható – idegenforgalmi 
infrastruktúrán alapuló, kiegyensúlyozott 
és környezetbarát tértervezést. Az integrált 
megközelítés eme formája elősegítené az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést és az Unió által a területi 
együttműködés terén kitűzött célok 
elérését.

Indokolás

A gazdasági, szociális és területi kohézió az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
elengedhetetlen feltétele, de a dinamizmus és megközelíthetőség tekintetében az egyes 
területek között tapasztalt tartós különbségek hátráltatják a kohéziót. E helyzet orvoslása 
érdekében fokozni kell a területi aránytalanságok kiegyensúlyozására irányuló erőfeszítéseket 
az ERFÁ-hoz tartozó „területi együttműködés” célkitűzés révén, hatékony infrastruktúrára 
alapozva.
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében.
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat
(például a területi folytonossággal 
kapcsolatos problémák, rossz 
megközelíthetőség és elégtelen vagy nem 
létező közlekedési összeköttetések, ideértve 
az alapvető közlekedési hálózatok szűk 
keresztmetszeteit is, a helyi iparágak 
hanyatlása, a nem megfelelő üzleti 
környezet, a helyi és regionális 
közigazgatások közötti hálózatok hiánya, a 
kutatás és innováció hiánya, az információs 
és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, a kulturális cserekapcsolatok 
fejlesztése, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, a határokon átnyúló 
fenntartható közlekedési hálózatok 
támogatása, a vasúti és tengeri 
összeköttetések lehetőség szerinti 
támogatása, a határokon átnyúló 
idegenforgalom népszerűsítése, illetve 
közös marketing, az idegenforgalmi 
infrastruktúra fejlesztése, az egyetemek 
vagy egészségügyi központok közötti 
együttműködés, valamint egyedi projektek 
kialakítása az idegenforgalmi ágazaton 
belül) egyúttal erősítve az együttműködés 
folyamatát az Unió általános összehangolt 
fejlődése érdekében. Az észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét és 
megbékélést célzó programok esetében az 
ERFA hozzájárul az érintett régiók 
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társadalmi és gazdasági stabilitásának 
elősegítéséhez is, mindenekelőtt a 
közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására.

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az idegenforgalmi és a 
hátországbeli területek közötti mobilitást 
megkönnyítő, integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A transzeurópai közlekedési 
hálózatra vonatkozó működési 
programban elsőbbséget élveznek a 
határon átnyúló hiányzó 
összeköttetésekkel és a szűk 
keresztmetszetek felszámolásával 
kapcsolatos finanszírozási projektek, a 
mobilitás megkönnyítése és egyes 
területek, különösen a turisztikai 
célpontok könnyebben elérhetővé tétele 
érdekében. E célok elérése érdekében 
egyensúlyt kell teremteni az Európai 
összekapcsolódási eszköz, a Kohéziós Alap 
és az ERFA használatát illetően, 
különösen az európai területi 
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együttműködési célkitűzés révén.

Indokolás

Az európai területi kohézió erősítése és az Európa 2020 stratégiában meghatározott 
prioritások érvényesítése érdekében az Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a 
területei közötti mobilitás elősegítéséért. A transzeurópai közlekedési hálózat egyike e politika 
végrehajtó eszközeinek, ennélfogva pedig az ERFA általi és különösen az európai területi 
együttműködési célkitűzés révén történő finanszírozás odaítélési feltételeinek része.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás 
területén a határokon átnyúló 
perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 

(17) Az éghajlatra gyakorolt negatív 
hatások csökkentésére vonatkozóan, 
valamint az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a
közlekedési és idegenforgalmi 
infrastruktúra fejlesztését, javítását vagy 
kibővítését, a foglalkoztatás, oktatás, 
szociális befogadás területén a határokon 
átnyúló perspektívában megvalósuló 
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átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés alá tartozó együttműködési 
programok tartalmi követelményeit az 
egyedi igények szerint ki kell igazítani.
Ennek megfelelően tartalmazniuk kell a 
részt vevő tagállamok területén történő 
hatékony végrehajtáshoz szükséges 
szempontokat, így az ellenőrzésért felelős 
szerveket, a közös titkárság felállításának 
folyamatát és a felelősségek megosztását 
pénzügyi korrekciók esetén. Emellett a 
régiók közötti együttműködési programok 
horizontális jellege miatt az ilyen 
programok tartalmát ki kell igazítani, 
elsősorban a jelenlegi INTERACT és 
EPSON programok alá tartozó 
kedvezményezett vagy kedvezményezettek 
meghatározása tekintetében.

(18) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés alá tartozó együttműködési 
programok tartalmi követelményeit az 
egyedi igények szerint, illetve a helyi 
fejlesztési kérdések figyelembe vételével
kell kiigazítani. Ennek megfelelően 
tartalmazniuk kell a részt vevő tagállamok 
területén történő hatékony végrehajtáshoz 
szükséges szempontokat, így az 
ellenőrzésért felelős szerveket, a közös 
titkárság felállításának folyamatát és a 
felelősségek megosztását pénzügyi 
korrekciók esetén. Emellett a régiók 
közötti együttműködési programok 
horizontális jellege miatt az ilyen 
programok tartalmát ki kell igazítani, 
elsősorban a jelenlegi INTERACT és 
EPSON programok alá tartozó 
kedvezményezett vagy kedvezményezettek 
meghatározása tekintetében.

Indokolás

Az együttműködési program keretében kifejlesztett projekteket is az érintett helyi területek 
specifikus igényeinek megfelelően kell kidolgozni.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésével összhangban a 
strukturális alapoknak integráltabb és 
befogadóbb megközelítést kell 
alkalmazniuk a helyi problémák 
leküzdésére. E megközelítés erősítésére a 
határrégiókban nyújtott ERFA-
támogatásokat össze kell hangolni az 
Európai Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
támogatásaival, és ahol szükséges, be kell 
vonni az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 
1082/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján létrejött európai 
területi együttműködési csoportosulásokat
(EGTC), ha célkitűzéseik között szerepel a 
helyi fejlesztés.

(19) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésével összhangban a 
strukturális alapoknak integráltabb és 
befogadóbb megközelítést kell 
alkalmazniuk a helyi problémák, például a 
közlekedési és idegenforgalmi 
infrastruktúra támogatásának hiánya, a 
hagyományos munkaerő és a 
hagyományos termelési formák 
hanyatlása, valamint a piacoktól való 
nagy távolság leküzdésére. E megközelítés 
erősítésére a határrégiókban nyújtott 
ERFA-támogatásokat össze kell hangolni 
az Európai Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 
és az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap támogatásaival, és ahol szükséges, be 
kell vonni az európai területi 
együttműködési csoportosulásról szóló, 
2006. július 5-i 1082/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
létrejött európai területi együttműködési 
csoportosulásokat (EGTC), ha 
célkitűzéseik között szerepel a helyi 
fejlesztés.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a kapcsolódó régiók határokon átnyúló 
együttműködése az egymással szomszédos 
szárazföldi és tengeri határrégiók közötti 
integrált regionális fejlesztés támogatására, 
két vagy több tagállam között vagy 
legalább egy tagállam és egy harmadik 
ország szomszédos határrégiói között az 

(1) a kapcsolódó régiók határokon átnyúló 
együttműködése az egymással szomszédos 
szárazföldi és tengeri határrégiók közötti 
integrált regionális fejlesztés támogatására,
valamint a közöttük fennálló fizikai, 
technikai és adminisztratív akadályok 
felszámolása két vagy több tagállam között 
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Unió külső határain, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső pénzügyi 
eszközei által biztosított programok;

vagy legalább egy tagállam és egy 
harmadik ország szomszédos határrégiói 
között az Unió külső határain;

Indokolás

A határon átnyúló együttműködés csak akkor lehet érdemleges és hatékony, ha fellépünk a 
határoknál húzódó fizikai, technikai és adminisztratív akadályok felszámolásáért.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az idegenforgalom és közlekedési 
hálózatok jó gyakorlatának 
meghatározására, átadására és 
terjesztésére irányuló tapasztalatok 
cseréje.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az 
együttműködés folyamatosságát a korábbi 
programok nagyobb, egybefüggő 
területein. A végrehajtási aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban fogadják 
el.

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak 
végrehajtását és a transznacionális
együttműködés folyamatosságát a korábbi 
programok nagyobb, egybefüggő 
területein. A végrehajtási aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással összhangban fogadják 
el.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és a határok következményeinek 
felszámolását célzó infrastruktúrák 
határokon átnyúló megosztását, valamint a 
tematikus célkitűzések keretében a 
következő beruházási prioritásokat, 
figyelembe véve a konkrét körülményeket 
és a helyi igényeket:

Indokolás

A francia fordításból nem derül ki világosan a felfogás, hogy a területi együttműködési 
célkitűzés az ERFA keretében a határok következményeinek felszámolására törekszik. Arra is 
rá kell mutatni, hogy nincs egységes módszer az alap felhasználására, ugyanakkor figyelmet 
kell szentelni a konkrét körülményekre és helyi igényekre.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – -i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. a parti és szárazföldi, a városi és vidéki, 
illetve a jó összeköttetésekkel rendelkező 
és a félreeső területek közötti egyensúly 
kiigazítása a határokon átnyúló módon, 
valamint határokon átnyúló strukturális 
fellépések a gazdasági, szociális és területi 
kohézió, megközelíthetőség, növekedés, 
fejlődés és attraktivitás fokozására;

Indokolás

A gazdasági, szociális és területi kohézió az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés 
elengedhetetlen feltétele, de a dinamizmus és megközelíthetőség tekintetében az egyes 
területek között tapasztalt tartós különbségek hátráltatják a kohéziót. E helyzet rendezése 
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érdekében a befektetési prioritások között ott kell szerepelnie a régiók közötti egyensúly 
megfelelő strukturális fellépésekkel történő helyreállításának.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló
fenntartható mobilitást – lehetőség szerint 
az új tagállamokkal, illetve azok között 
fennálló, valamint a szomszédos
államokkal való vasúti és tengeri 
összeköttetéseket, a fenntartható 
idegenforgalmat, a transzeurópai 
közlekedési hálózatoknak megfelelő, 
határokon átnyúló közlekedési 
összeköttetéseket, a fizikai, technikai és 
adminisztratív akadályok felszámolását, a
közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a határokon átnyúló idegenforgalom 
és a közös marketing előmozdítása a kkv-
k, a mezőgazdaság (az EMVA esetében) és 
a halászati és akvakultúra ágazat (az 
ETHA esetében) versenyképességének 
javítására vonatkozó tematikus célkitűzés 
részeként;
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Indokolás

A versenyképesség növelése által elért gazdaságpolitikai előnyök mellett a közös turisztikai 
stratégiák jelentősen elősegítik a Lisszaboni Szerződés új, „területi kohéziós” célkitűzését.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása, ideértve a határokon átnyúló 
adminisztrációs együttműködést, a 
határokon átnyúló infrastruktúra igényei, 
tervezése és fejlesztése kapcsán bevont 
összes szereplővel folytatott 
kommunikáció és konzultáció javítása 
érdekében (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az érintett területek fejlesztését célzó 
fellépések véghezvitele és előmozdítása az 
idegenforgalmi ágazatban;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. az európai uniós közlekedési rendszer 
és az Unióval szomszédos államok 
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közlekedési rendszerének integrálása;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – a pont – iv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. új közlekedési és idegenforgalmi 
infrastruktúra kifejlesztése, illetve a már 
meglévő javítása vagy kibővítése;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése, a hatékony 
közigazgatás és az idegenforgalmi 
ágazaton belüli irányított fellépések
tematikus célkitűzése keretében).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) .../2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. 
cikkében foglalt közösségi szintű helyi 
fejlesztés a határokon átnyúló 
együttműködési programok keretében 
hajtható végre, amennyiben a helyi 
fejlesztési csoport legalább két ország 
képviselőiből áll, amely országok legalább 

A(z) .../2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. 
cikkében foglalt közösségi szintű helyi 
fejlesztés a határokon átnyúló 
együttműködési programok keretében 
hajtható végre, amennyiben a helyi 
fejlesztési csoport legalább két ország helyi
képviselőiből áll, amely országok legalább 
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egyike tagállam. egyike tagállam.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottságnak évente végrehajtási 
jelentést kell az Európai Parlament és a 
Tanács elé terjesztenie az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapnak a területi 
együttműködési célkitűzés elérése 
érdekében történő felhasználásáról.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét e rendelet
hatálybalépésétől számított ötéves 
időszakra a Bizottságra kell ruházni. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak lejárta előtt jelentést készít 
a hatáskör-átruházás vonatkozásában. A 
felhatalmazás hallgatólagosan azonos 
időtartamra meghosszabbodik, 
amennyiben az egyes időtartamok vége 
előtt legkésőbb három hónappal az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
emel kifogást e meghosszabbítás ellen.

Indokolás

A felhatalmazás ötéves időtartamra korlátozandó, amely bizonyos feltételek teljesülése 
(például jelentés készítése) esetén meghosszabbítható, amennyiben a Parlament és a Tanács 
nem emel kifogást. A módosítás összhangban van a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
kapcsolatosan alkalmazott új, szabványos szövegezéssel.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 10 a sor (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

EUR

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

a csökkent mozgásképességű személyek 
idegenforgalmi szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének javítását célzó 
beruházások összege

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 10 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

EUR

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 10 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

a kerékpár-hálózatokba történő 
beruházások összege
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 10 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

EUR

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 10 c sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

a természeti, kulturális, ipari és történelmi 
örökségekbe történő beruházások összege

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 16 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

szám

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 16 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

határokon átnyúló új, felújított vagy 
korszerűsített szakaszok



PE480.799v02-00 18/20 AD\902125HU.doc

HU

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 20 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

szám

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 20 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

határokon átnyúló új, felújított vagy 
korszerűsített szakaszok

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 2 oszlop – 21 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

EGYSÉG EGYSÉG

százalék

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – táblázat – 3 oszlop – 21 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

NÉV NÉV

a tömegközlekedés részarányának 
változása
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