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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

Ez a rendelet az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó és az 1083/2006/EK 
rendeletet hatályon kívül helyező rendelkezéseket állapítja meg. Az ERFA célja, hogy a 
régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése révén megerősítse a gazdasági és társadalmi 
kohéziót az Európai Unióban. A beruházások társfinanszírozása útján regionális és helyi 
fejlesztéseket támogat a következő területeken: K+F és innováció, éghajlatváltozás és 
környezet, kkv-knek nyújtott vállalattámogatás, általános gazdasági érdekű szolgáltatások, 
távközlési, energetikai és közlekedési infrastruktúra, egészségügyi, oktatási és szociális 
infrastruktúra, valamint fenntartható városfejlesztés. 

Az előadó véleménye

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, de szót emel az EU 2020-ban foglalt céloknak az 
uniós strukturális eszközökbe való megfelelőbb integrálásáért, különösen a finanszírozási 
prioritások tekintetében. Továbbá elengedhetetlenül fontos a koherencia e rendelet és a 
transzeurópai közlekedési hálózatról (TEN-T), valamint az európai összekapcsolódási 
eszközről (CEF) szóló rendeletek között.

Az előadó eredményorientált megközelítéssel ért egyet, és támogatja az (előzetes) 
feltételrendszer alkalmazását, amikor sor kerül a fenntarthatóbb és hatékonyabb közlekedésre 
és mobilitásra történő átállásra, illetve amikor biztonságról, zajcsökkentésről, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos jogalkotásról és az éghajlat, valamint a biológiai 
sokféleség védelméről van szó. 

A közlekedési ágazat okozza az összes CO2-kibocsátás megközelítőleg 24%-át, és 1994 óta 
az ágazat kibocsátása 34%-kal nőtt. Tekintetbe véve azt, hogy mennyi idő szükséges 
nagyszabású infrastrukturális projektek megtervezéséhez és kivitelezéséhez, az elkövetkező 
években végrehajtott beruházások meg fogják határozni a következő évtizedek közlekedését 
és mobilitását. Ahhoz, hogy minőségi életszínvonalat lehessen biztosítani az uniós polgárok 
következő generációi számára, az európai projekteknek olyan fenntartható módozatokat kell 
támogatniuk, amelyek a gyaloglást, a kerékpározást, a közös autóhasználatot, a telekocsizást 
és a tömegközlekedést összekapcsoló mobilitási láncokra helyezi a hangsúlyt, és amelyek elég 
rugalmasak az új megoldások befogadása tekintetében. 

Mivel a Kohéziós Alap és az ERFA biztosítja az uniós közlekedés finanszírozásához a fő 
forrást, döntő fontosságú az uniós finanszírozási prioritások saját kereteiken belüli 
átrendezése, valamint az intelligens és fenntartható beruházások középpontba helyezése, hogy 
a jövőben elkerülhető vagy legalábbis csökkenthető legyen minden fajta ezekkel kapcsolatos 
külső költség. Ezzel a régiók, a tagállamok és az EU szintjén csökkenni fog a jövőbeni 
közszférabeli költségvetések terhelése. Európa már nem engedheti meg magának rendkívül 
költséges és elhúzódó, nagyszabású projektek támogatását. Az EU-nak „a gondolkozz 
nagyban” helyett el kell kezdenie „okosan cselekedni”. 

E tekintetben kulcsfontosságú az európai hozzáadott érték, és az előadó úgy látja, hogy a 
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strukturális támogatás középpontjában az intermodalitásnak, a szűk keresztmetszetek 
felszámolásának, a határokon átnyúló hiányzó kapcsolódások pótlásának, továbbá a környezet 
biztonságával és védelmével, az éghajlattal és a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
jogszabályok betartatásának kell állnia. Ehhez jobb környezeti hatásvizsgálatokra és világos 
előzetes kritériumokra van szükség a kedvezményezettek ösztönzése érdekében és azért, hogy 
újragondolják politikáikat nemzeti, regionális és uniós szinten. 

Ezt a szempontot tükrözik az alábbi módosítások.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. Az ERFA 
ezért hozzájárul a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségnek és a 
leghátrányosabb helyzetű régiók, beleértve 
a vidéki és városi területeket, a hanyatló 
ipari területeket, a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiókat – mint például a szigetek, 
hegyvidéki térségek, gyéren lakott
területek és határ menti régiók –
lemaradása mértékének a csökkentéséhez.

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását és ezáltal 
erősítse a területi kohézió elvét. Az ERFA 
ezért hozzájárul a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségnek és a 
leghátrányosabb helyzetű régiók, beleértve 
a vidéki és városi területeket, a hanyatló 
ipari területeket, a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiókat – mint például a szigetek, 
hegyvidéki térségek, gyéren lakott 
területek és határ menti régiók –
lemaradása mértékének a csökkentéséhez.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megerősítéséhez szükség van a 
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fennálló területi különbségek 
kiigazítására, valamint a fejlődés és az 
elérhetőség területén jelentkező 
egyenlőtlenségek felszámolására. Ennek 
érdekében a part menti övezetek és a belső 
területek, a városi és vidéki területek, 
valamint a megfelelő összeköttetéssel 
rendelkező területek és az elszigetelt 
területek közötti tevékenységek 
egyensúlyának helyreállítása alapvető 
fontosságú, és szerepelnie kell az e 
rendelettel végrehajtott kohéziós politika 
prioritásai között. E követelmény fényében 
ösztönözni és biztosítani kell a 
kiegyensúlyozott, környezetkímélő, jól 
működő és fenntartható közlekedési, 
energetikai, szolgáltatási és 
idegenforgalmi infrastruktúrákon alapuló 
területfejlesztést, valamint annak fizikai, 
technikai és adminisztratív akadályok 
nélküli megvalósulását. Az ehhez hasonló 
integrált megközelítés elősegíti az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést, valamint hozzájárul az Unió 
által a regionális fejlesztés terén 
meghatározott célkitűzések eléréséhez.

Indokolás

A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Európában az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés nélkülözhetetlen feltételei. Márpedig a fejlődés és a hozzáférhetőség területén 
jelentkező területi egyenlőtlenségek tartós jelenléte lelassítja e kohézió létrejöttét. Ennek 
leküzdése érdekében az ERFA „növekedésre és munkahelyteremtésre irányuló beruházások” 
célkitűzésén keresztül – a jól működő infrastruktúrákra alapozva – ösztönözni kell a területek 
közötti egyensúly helyreállítását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amint az a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i európai 
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parlamenti állásfoglalásban is szerepel, az 
idegenforgalom az új uniós hatáskörök 
egyike, és az ezzel az ágazattal kapcsolatos 
európai stratégiának az ágazat 
versenyképességének megerősítésére kell 
törekednie, ennek érdekében pedig a
következő költségvetési időszakban 
megfelelő finanszírozásban kell 
részesülnie.

Indokolás

E módosítás célja, hogy egyértelműbbé tegye az idegenforgalomnak az ERFA-rendeletben 
betöltendő szerepére vonatkozó utalást.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Az ERFA-nak hozzá kell járulnia az 
Európa 2020 stratégiához, ezért az ERFA-
támogatásokat fokozottabban az uniós 
prioritásokra kell irányítani. A támogatott 
régiók kategóriája szerint az ERFA-ból 
származó támogatást elsősorban a 
kutatásra és innovációra, valamint a kis- és 
középvállalatokra, a külső költségek 
minimalizálására, az éghajlatváltozás 
mérséklésére és a közlekedési 
infrastruktúra fenntartható fejlesztésére
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.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közlekedési és mobilitási 
projektekbe történő beruházások 
támogatásakor az ERFA-nak az 
„Egységes közlekedési térség menetrendje 
― a versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer kiépítése felé” című 
bizottsági fehér könyvben1 és az Európai 
Parlament 2011. december 15-i megfelelő 
állásfoglalásában2 meghatározott 
célkitűzések irányában kell haladnia;
__________________
1 COM2011(144)
2 P7_TA(2011)0584

Módosítás 6

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, 
társadalmi és mobilitási 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.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A fenntartható – multimodális 
közlekedésen, integrált közlekedési 
rendszereken, valamint a nemzetközi és 
átmenő forgalomnak a városközpontokból 
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való elterelésén alapuló – mobilitás 
kulcsfontosságú az EU 2020-as céljainak 
eléréséhez, tekintve, hogy a közlekedés a 
teljes uniós szén-dioxid-kibocsátás 24%-át 
adja, és 1990 óta az Unióban a közlekedés 
kibocsátása 34%-kal nőtt. A fenntartható 
mobilitáshoz jelentős beruházások 
szükségesek például a városi területek 
elkerülésére, a korszerű és környezetbarát 
tömegközlekedés, intelligens 
forgalomirányító rendszerek és állami 
logisztikai platformok vagy intermodális 
terminálok népszerűsítésére.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Több milliárd eurós állami 
beruházások eredményeképpen más 
ágazatokban lényegesen csökkenteni 
tudták az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, 
így 1990 óta 34%-kal csökkent az iparhoz, 
14%-kal a háztartásokhoz, 17%-kal pedig 
az energiatermeléshez köthető kibocsátás.

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7c) Feltétlenül szükség van a komplex 
multimodális közlekedés eredményeire 
összpontosító új finanszírozási 
prioritásokra, mivel a múltban az ERFA 
által támogatott közlekedési beruházások 
nagy része a közúti közlekedésre irányult; 
ugyanakkor az uniós közlekedési 
ágazatból adódó összes 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 72%-a a 
közúti közlekedésből származik.1

__________________
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1 lásd Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség (2011): 7/2001. sz. jelentés –
TERM 2011: Az európai 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításának irányába tett 
előrehaladást mérő közlekedési mutatók

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A fenntartható városfejlesztés 
kérdéseihez kapcsolódó, uniós jelentőségű 
új megoldások felismerése és vizsgálata 
érdekében az ERFA-nak támogatnia kell a 
fenntartható városfejlesztés területén hozott 
innovatív intézkedéseket.

(9) A fenntartható városfejlesztés 
kérdéseihez kapcsolódó, uniós jelentőségű 
új megoldások felismerése és vizsgálata 
érdekében az ERFA-nak támogatnia kell a 
fenntartható városfejlesztés területén hozott 
innovatív intézkedéseket és 
technológiákat, ideértve az innovatív 
forgalomirányító rendszereket azáltal, 
hogy előnyben részesíti – többek között – a 
környezetbarát közlekedés igénybevételét, 
az intermodalitást, továbbá a városok, 
valamint a városok körüli és vidéki 
területek közötti fenntartható mobilitást.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az idegenforgalomban hatalmas 
lehetőségek rejlenek a fejlődésre, jelentős 
mértékben elősegítheti a növekedést, stabil 
gazdasági erővel rendelkezik és számos 
kkv-t is magában foglal, valamint 
nagyszámú munkahelyet biztosít. E 
tekintetben stratégiai jelentősége van az 
Unió számára, és az ERFA-nak 
támogatnia kell ezt az iparágat és az 
ahhoz kapcsolódó szektorokat. Az ERFA 
támogatása annál is inkább fontos, mivel 
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az idegenforgalom tényleges hatást 
gyakorol a kohézióra, a régiók 
dinamizmusára és vonzerejére, a 
területfejlesztésre, valamint a környezetre. 
A fenntartható, felelős, jó minőségű, a 
környezetet, a természeti örökséget és a 
biológiai sokféleséget tisztelő 
idegenforgalmi infrastruktúrák és 
gyakorlatok hozzáférhetőségének és 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
szakembereket és az ügyfeleket segítő 
intézkedések számára nyújtott ERFA-
támogatás lehetővé teszi a kohéziós 
politika, az Európa 2020 stratégia, 
valamint a környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósítását. 

Indokolás

Az idegenforgalom jelentősen hozzájárul az európai növekedéshez és versenyképességhez. Az 
ágazatnak a jövőjével kapcsolatos jelentős kihívásokkal, valamint a környezetet, a kohéziót, a 
dinamizmust és az európai terület fejlesztését érintő, meghatározó hatásokkal kell szembe 
néznie. Éppen ezért rendelkezni kell arról, hogy az ERFA-fellépés támogassa az olyan
intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az Európa 2020 stratégia, valamint a kohéziós politika 
célkitűzéseinek a megvalósítását.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Figyelembe véve az egységes európai 
közlekedési térség megvalósításáról szóló 
európai parlamenti útiterv 
(2011/2096(INI)) rendelkezéseit, a városi 
területekhez kapcsolódó ERFA-
támogatásoknak – a szubszidiaritás 
elvévek tiszteletben tartása mellett –
figyelembe kell venniük az érintett városi 
területekre vonatkozó fenntartható városi 
mobilitási terveket.

Indokolás

Az egységes európai közlekedési térség megvalósításáról szóló útiterv keretében az Európai 
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Parlament a városi mobilitással kapcsolatos javaslatok 2015-ig történő kidolgozását tartja 
szükségesnek, az Európai Bizottságnak pedig meg kell határoznia a fenntartható városi 
mobilitási tervekre vonatkozó rendelkezéseket, és az ERFA-támogatásoknak figyelembe kell 
venniük e terveket a projekteknek az alapok keretében történő támogathatósága, valamint az 
előirányzott források megfelelő felhasználásának ellenőrzése során.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az ERFA-nak foglalkoznia kell az 
elérhetőség és a nagy piacoktól való 
távolság problémájával, amelyekkel a 
rendkívül alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amint az 1994-es 
csatlakozási okmányhoz csatolt, a 6. 
célkitűzésre a strukturális alapok 
finnországi és svédországi alkalmazása 
keretében irányadó különös 
rendelkezésekről szóló 6. jegyzőkönyvben 
szerepel. Az ERFA-nak e régiók 
fenntartható fejlődésének támogatása 
céljából azokkal az egyedi nehézségekkel 
is foglalkoznia kell, amelyekkel olyan 
szigetek, hegyvidéki területek, határ menti 
régiók és gyéren lakott területek néznek 
szembe, amelyek földrajzi fekvése lassítja 
fejlődésüket.

(10) Az ERFA-nak foglalkoznia kell az 
elérhetőség és a nagy piacoktól való 
távolság problémájával, amelyekkel a 
rendkívül alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amint az 1994-es 
csatlakozási okmányhoz csatolt, a 6. 
célkitűzésre a strukturális alapok 
finnországi és svédországi alkalmazása 
keretében irányadó különös 
rendelkezésekről szóló 6. jegyzőkönyvben 
szerepel. Az ERFA-nak e régiók 
fenntartható fejlődésének támogatása 
céljából azokkal az egyedi nehézségekkel 
is foglalkoznia kell, amelyekkel olyan 
szigetek, hegyvidéki területek, határ menti 
régiók és gyéren lakott területek néznek 
szembe, amelyek földrajzi fekvése lassítja 
fejlődésüket. Következő lépésként az 
ERFA-nak foglalkoznia kell a nemzeti és 
regionális fővárosokba tartó, illetve onnan 
induló rendszeres közlekedési 
szolgáltatások, a városok és környező 
területeik – beleértve a vidéki területeket –
és régióik közötti kapcsolódás, az ipari 
övezetek és nemzetközi repülőterek, 
valamint a kulturális cserék és az 
idegenforgalmi infrastruktúra 
összekapcsolásának problémájával.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A közlekedési infrastruktúrára 
fordított ERFA-alapoknak a 
fenntarthatóbb közlekedési rendszer 
társfinanszírozása mellett arra kell 
törekedniük, hogy megerősítsék a 
társadalmi és területi kohéziót az Európai 
Unióban, csökkentsék a fejlettségbeli 
különbséget a régiók között és különösen 
javítsák a hozzáférhetőséget és a lakosság 
mobilitását.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 195. cikke kimondja, hogy az 
Unió, különösen az idegenforgalmi 
ágazatban működő uniós vállalkozások 
versenyképességének elősegítése révén, 
kiegészíti a tagállamoknak az 
idegenforgalmi ágazat terén folytatott 
tevékenységét;

Indokolás

A hatálybalépés óta az idegenforgalom az egyik olyan konkrétan meghatározott szakpolitikai 
terület, ahol az EU felléphet. E változásnak a jogszabályokban és a finanszírozásra vonatkozó 
szabályokban is tükröződnie kell.

Módosítás 16

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 

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

gazdaságok fejlődésének és strukturális 
alkalmazkodásának támogatása, többek 
között a hanyatló ipari területek és a 
hátrányos helyzetű térségek 
szerkezetátalakítása révén kiigazítja a főbb 
regionális egyenlőtlenségeket, figyelembe 
véve a súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő területek 
nehézségeit.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 infrastruktúrába az 
energia, a környezetvédelem, a 
fenntartható idegenforgalom és a 
közlekedés, valamint az információs és 
kommunikációs technológiák (IKT-k) 
terén;

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) beruházások az energiahatékonyság 
növelését célzó intézkedések terén a 
közlekedési ágazatban, különös tekintettel 
a városi közlekedésre;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) saját potenciál kifejlesztése a regionális d) saját potenciál kifejlesztése a regionális 
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és helyi fejlesztés, valamint a kutatás és 
fejlesztés támogatása által. Ezek az 
intézkedések a következőket tartalmazzák:

és helyi fejlesztés, valamint a kutatás és 
fejlesztés támogatása által, egyúttal 
ügyelve a bürokrácia fokozásának 
megelőzésére. Ezek az intézkedések a 
következőket tartalmazzák:

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. állami kutatási és innovációs 
szervezetek támogatása és beruházás a 
vállalatok technológiájába és alkalmazott 
kutatásába;

iii. állami kutatási és innovációs 
szervezetek támogatása és beruházás 
technológiába, a közlekedésbiztonságba, a 
közlekedési és mobilitási technológiai 
innovációba, és a vállalatok alkalmazott 
kutatásába;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – 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 régiók, városok és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
szereplők hálózatba szerveződése, 
együttműködése és tapasztalatok, valamint 
legjobb gyakorlatok cseréje;

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. új kapacitások építése, tanulmányok 
és előkészítő fellépések;
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Módosítás 23

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

Indokolás

Annak érdekében, hogy az ERFA hatékonyan megvalósítsa a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzését, hatályának ki kell terjednie az e 
célkitűzés szempontjából kulcsfontosságú területekre, azaz a környezetvédelemre, a 
közlekedésre és az IKT-kra.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) határokon átnyúló összeköttetések 
nélküli közúti összeköttetésekkel 
kapcsolatos nagy projektek, egymástól 
legfeljebb 200 km távolságra található 
repülőterek, amelyek nem működnek 
együtt az infrastrukturális kapacitások 
kihasználása terén;

Módosítás 25

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;

i. a teljes ERFA-forrás legalább 80%-át 
nemzeti szinten a(z) […]/2012/EU [CPR] 
rendelet 9. cikkében megállapított 
tematikus célkitűzések közül legfeljebb 
háromra kell elkülöníteni;
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Indokolás

A regionális politikának figyelembe kell vennie a területek szükségletei közötti különbségeket. 
Az egyes kérdésekre való összpontosítás kétségkívül szükségszerű, azonban a kiválasztás 
során nem lehet eltekinteni a régiók különböző jellemzőinek figyelembevételétől. Az egyes 
régiók által a Bizottsággal közösen végzett igényfelmérés lehetővé teszi a támogatások 
szempontjából kiemelten kezelendő kérdések kiválasztását.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítésével, 
valamint új cégek alapításának 
ösztönzésével;

a) a vállalkozói szellem előmozdítása, 
különösen az új ötletek gazdasági 
hasznosításának megkönnyítésével, 
valamint új cégek alapításának 
ösztönzésével az európai növekedés és 
versenyképesség szempontjából 
meghatározó területeken, különösen az 
idegenforgalomban és az ehhez 
kapcsolódó ágazatokban;

Indokolás

Az idegenforgalom jelentős gazdasági és kkv-hálózatból áll. A világszinten megnövekedett 
verseny, valamint az ágazatban tevékenykedő vállalkozások versenyképességének 
megőrzésére irányuló igény miatt szükség van az Unió támogatására a vállalkozói szellem 
előmozdításához és az új cégek alapításához az idegenforgalomban, valamint az ehhez 
kapcsolódó ágazatokban.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 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;

Módosítás 28
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kkv-k tevékenységeinek fejlesztése az 
európai és regionális kihívásokkal 
kapcsolatban megjelenő területeken, 
például a környezetbarát turizmus és az 
ökoturizmus új formáihoz kapcsolódó 
szolgáltatások tervezése és ösztönzése;

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Az európai idegenforgalmi 
stratégiának megfelelő idegenforgalmi 
projektekbe történő beruházások és 
intézkedések ösztönzése;

Indokolás

Ez a módosítás az EUMSZ 195. cikkét tükrözi, amely szerint az Európai Unió kiegészíti a 
tagállamoknak az idegenforgalmi ágazatban hozott intézkedéseit.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c alpont
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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 és 
a lakásépítési ágazatban az 
energiahatékonyság és a megújuló energia 
növelése;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – e alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a városokban alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fejlesztési stratégiák 
támogatása;

e) a városokban alacsony szén-dioxid-
kibocsátással járó stratégiák támogatása, 
különösen a fenntartható helyi, települési 
és regionális közlekedés és mobilitás – úgy 
mint a tömegközlekedés és a nem 
motorizált mobilitás – előmozdítása révén;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 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 rozsdaövezetek 
helyreállítását és a légszennyezettség 
csökkentését is, beleértve a városi 
területek közvetlen szomszédságában 
található térségeket is;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) adott területek – saját magukban rejlő 
– növekedési potenciáljának támogatása a 
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különleges természeti és kulturális 
erőforrásokhoz való hozzáférés és azok 
használatának fokozásával, továbbá 
fenntartható regionális és helyi 
idegenforgalom kialakításával;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – e a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fenntartható idegenforgalom 
elősegítésére és az idegenforgalmi 
szakemberek, a kapcsolódó ágazatok és a 
turisták felelős kezdeményezéseinek és 
gyakorlatainak ösztönzésére irányuló, 
többek között az ágazatnak a környezetre 
gyakorolt hatását csökkentő és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodását 
elősegítő intézkedések;

Indokolás

Az idegenforgalom valós hatást gyakorol a környezetre. Ezért ösztönözni kell a természeti 
örökségre és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatásának csökkentését lehetővé tevő 
intézkedéseket, valamint ösztönözni kell a felelősségteljes és fenntartható magatartásokat és 
infrastruktúrákat.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a fenntartható közlekedés elősegítése és 
a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása:

7. a fenntartható, biztonságos és 
ökohatékony közlekedést és mobilitást 
célul kitűző hatékony komodalitás
elősegítése, mindeközben a meglévő 
infrastruktúra javítására, a határokat 
átszelő összeköttetések esetében a hiányzó 
kapcsolódások pótlására és a 
kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák –
többek között a regionális, a helyi, a vidéki 



PE486.006v02-00 20/37 AD\905853HU.doc

HU

és a városi területek kapcsolódásai – előtti 
akadályok elhárítására összpontosítva.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) multimodális egységes európai 
közlekedési térség támogatása a 
transzeurópai közlekedési hálózatba (TEN-
T) való beruházás által;

a) fenntartható, biztonságos és hatékony 
komodális egységes európai közlekedési 
térség támogatása a transzeurópai 
közlekedési hálózatba való beruházás által, 
összpontosítva mindeközben azon 
tagállamok integrációjára, amelyek 2004. 
május 1-jén vagy azt követően 
csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve a 
szolidaritáson és a területi kohézión 
alapuló infrastrukturális igényeikre, 
ugyanakkor középpontba állítva a 
meglévő infrastruktúra rövid távú 
korszerűsítésének ökohatékonyságát és 
kerülve a túlzottan nagy projektek hosszú 
távú megvalósításától való függőséget.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú csomópontok 
TEN-T infrastruktúrához történő 
kapcsolásával;

b) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú csomópontok 
és hálózatok TEN-T infrastruktúrával 
történő összekapcsolódásával;

Indokolás

A regionális mobilitás, valamint a területek dinamizmusa és vonzereje jelentős mértékben 
függ a TEN-T infrastruktúra, valamint a másodrangú és harmadrangú hálózatok és 
csomópontok közötti hatékony összeköttetésektől.

Módosítás 39
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú csomópontok 
TEN-T infrastruktúrához történő 
kapcsolásával;

b) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú csomópontok 
TEN-T infrastruktúrához történő 
kapcsolásával és regionális repülőterekbe 
való beruházással;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) biztonságos, megújuló energiára épülő, 
környezetbarát, alacsony zajszintű, 
intelligens és interoperábilis közlekedési 
rendszerek javítása, korszerűsítése és 
kifejlesztése és a fenntartható, 
hozzáférhető regionális, helyi, vidéki és
városi közlekedés és mobilitás elősegítése;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) d) a területi és társadalmi kohézió 
erősítése, a foglalkoztatás fellendítése, a 
fenntartható és kölcsönösen átjárható 
közlekedési rendszer kialakítása, a 
környezeti szempontból hatékony 
közlekedés alkalmazása, valamint az 
európai polgárok számára a közlekedés 
biztonságának, kényelmének és 
elérhetőségének javítása érdekében a 
kevésbé fejlett régiókban az alapvető 
közlekedési infrastruktúra kialakítása;
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) átfogó, színvonalas és interoperábilis 
vasúti rendszerek kifejlesztése;

d) a közlekedés optimális fejlesztésének 
előmozdítása intelligens közlekedési 
rendszerek létrehozása révén, például 
átfogó, színvonalas, interoperábilis és 
hozzáférhető vasúti rendszerek
kifejlesztésével, ideértve az ERTMS 
alkalmazását és a vasúti teherforgalomból 
származó zajszint forrásnál való 
csökkentését; környezetbarát 
buszszolgáltatások és a fenntartható vízi 
közlekedés támogatása;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a multimodális közlekedés komplex 
rendszerének kialakítása, beleértve az 
állami logisztikai platformokat, 
intermodális terminálokat, és a rendszeres 
intermodális közlekedési összeköttetések 
induló támogatását, valamint az ipari 
övezetek és nemzetközi repülőterek 
multimodális közlekedésbe való 
bevonását, továbbá ezeknek a 
transzeurópai és az alapvető nemzeti 
infrastruktúrába való megfelelő 
becsatlakoztatását;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a városi közlekedés korszerűsítése és 
hatékonyabbá tétele;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a szigetek utasok és áruk által történő 
optimális megközelítését elősegítő, 
fenntartható tengeri vagy légi közlekedési 
rendszerek kidolgozása;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az idegenforgalmi infrastruktúra 
fejlesztése, beleértve az idegenforgalmi 
helyszínekre vagy létesítményekhez vezető 
közlekedési infrastruktúrát;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) biztonságos közlekedési hálózat 
kifejlesztése, elsősorban a közúti balesetek 
50%-os csökkentésére irányuló célkitűzés 
eléréséhez;

Módosítás 48
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – d b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a regionális mobilitás fokozása a 
másodrangú és harmadrangú 
csomópontok TEN-T infrastruktúrához 
történő kapcsolásával;

Módosítás 49

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 továbbfejleszti a közös 
mutatók jegyzékét, figyelembe véve többek 
között a külső költségek minimalizálását, 
az éghajlatvédelmet, a balesetek, a 
légszennyezés és a zajszint csökkentését, 
a(z) […]/2012/EU rendelet [CPR] 24. 
cikke (3) bekezdésében foglaltaknak,
továbbá az „Egységes közlekedési térség 
menetrendje” című európai parlamenti 
állásfoglalásban [2011/2096(INI)] 
meghatározott rendelkezéseknek 
megfelelően. A közös mutatók esetében a 
kiindulási mutatókat nullában kell 
meghatározni, és a kumulatív célértékeket 
2022-re kell rögzíteni.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programspecifikus eredménymutatók 
esetében a kiindulási mutatók 
meghatározására a legutolsó rendelkezésre 
álló adatot kell használni, a célértéket 
pedig 2022-re kell meghatározni, amely
minőségi és mennyiségi tekintetben is 

(3) A programspecifikus eredménymutatók 
esetében a kiindulási mutatók 
meghatározására a legutolsó rendelkezésre 
álló adatot kell használni, a célértéket 
pedig 2022-re kell meghatározni, amelyet 
minőségi és mennyiségi tekintetben 
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kifejezhető. egyaránt ki kell fejezni.

Módosítás 51

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 
határoznak meg a városok urbanizált 
övezeteit érintő gazdasági, 
környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi 
kihívások kezelésére.

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

Módosítás 52

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 
határoznak meg a városok urbanizált 
övezeteit érintő gazdasági, 
környezetvédelmi, éghajlati és társadalmi 
kihívások kezelésére.

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

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Tekintettel az Európai Parlament 
egységes európai közlekedési térség 
menetrendjéről szóló útitervének 
(2011/2096(INI)) rendelkezéseire, a 



PE486.006v02-00 26/37 AD\905853HU.doc

HU

városfejlesztésre irányuló 
támogatásoknak – a szubszidiaritás 
elvévek tiszteletben tartása mellett –
figyelembe kell venniük az érintett városi 
területekre vonatkozó fenntartható városi 
mobilitási terveket, amelyek rendelkezéseit 
az Európai Bizottság határozza meg a 
városi mobilitásról szóló – 2015-ig 
benyújtandó – javaslatában.

Indokolás

Az egységes európai közlekedési térség megvalósításáról szóló útiterv keretében az Európai 
Parlament a városi mobilitással kapcsolatos javaslatok 2015-ig történő kidolgozását tartja 
szükségesnek, az Európai Bizottságnak pedig meg kell határoznia a fenntartható városi 
mobilitási tervekre vonatkozó rendelkezéseket, és az ERFA-támogatásoknak figyelembe kell 
venniük e terveket a projekteknek az alapok keretében történő támogathatósága, valamint az 
előirányzott források megfelelő felhasználásának ellenőrzése során.

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a városlakók egészségének és 
életminőségének javítása a balesetek, a zaj 
és a levegőszennyezés társfinanszírozott 
közlekedési projektek révén történő 
csökkentésével;

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az egy főre jutó városi költségvetés;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a városok urbanizált övezeteit érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlati és 
társadalmi kihívások kezelésére irányuló 
integrált intézkedéseket tartalmazó 
stratégia megléte.

b) a városok urbanizált övezeteit érintő 
gazdasági, környezeti, éghajlati, társadalmi 
és mobilitási kihívások kezelésére irányuló 
integrált intézkedéseket tartalmazó 
stratégia megléte.

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az a) pontban említett rendelkezések 
nem akadályozhatják meg a külső 
régiókban vagy szigeteken található és az 
érintett tagállam nagykiterjedésű városi 
agglomerációinál lényegesen alacsonyabb 
népességgel rendelkező városok 
kiválasztását.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA által társfinanszírozott olyan 
operatív programoknak, amelyek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 111. cikke 
(4) bekezdésében említett természeti 
hátrányokkal érintett területekkel 
foglalkoznak, különös figyelmet kell 
fordítaniuk az ilyen területek sajátos 
nehézségeire.

Az ERFA által társfinanszírozott olyan 
operatív programoknak, amelyek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [CPR] 111. cikke 
(4) bekezdésében említett természeti 
hátrányokkal érintett területekkel 
foglalkoznak, különös figyelmet kell 
fordítaniuk e régiók mobilitásának és
hozzáférhetőségének javítására, valamint
az ilyen területek sajátos nehézségeire.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) áruszállítási szolgáltatások és 
közlekedési szolgáltatások elindításához 
nyújtott támogatás;

b) fenntartható mobilitáson alapuló
áruszállítási szolgáltatások és biztonságos 
közlekedési szolgáltatások elindításához 
nyújtott támogatás;

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a természeti, kulturális és történelmi 
örökség védelmén alapuló fenntartható 
idegenforgalmi projektek konkrét 
lehetőségei;

Módosítás 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A legkülső régiókban letelepedett 
valamennyi vállalkozás részesülhet egyedi 
kiegészítő juttatásokból, valamint – a 3. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjától eltérve 
– az ERFA keretében finanszírozott 
valamennyi termelő beruházásból.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15a. cikk
Értékelés

Legkésőbb 2017. december 31-ig a 
Bizottság értékelő jelentést nyújt be a 
Tanácsnak és a Parlamentnek az e 
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rendeletben kitűzött célok 
megvalósulásáról.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 10 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Idegenforgalom látogatások A támogatott 
látványosságokhoz tett 
látogatások száma 

A Parlament módosítása

Idegenforgalom látogatások A támogatott 
látványosságokhoz tett 
látogatások száma 

EUR A fenntartható és 
intelligens mobilitásba 
történő beruházások 
nagyságrendje

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 15 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Vasút km Az új vasútvonal teljes 
hossza
 amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy
felújított vasútvonal teljes 
hossza
 amelyből: TEN-T

A Parlament módosítása

Vasút km Az új vasútvonal teljes 
hossza
 amelyből: TEN-T

km A megjavított, újraépített 
vagy felújított vasútvonal 
teljes hossza
 amelyből: TEN-T
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Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 a sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Vasút km Az új vasútvonal teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

A Parlament módosítása

Vasút km Az új vasútvonal teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

szám határokat átszelő új, 
újraépített vagy felújított 
szakaszok

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza
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A Parlament módosítása

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

tonna / km Az áruszállítással 
szállított áru 
mennyiségének 
növekedése

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

A Parlament módosítása

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

utas / km A vasúton szállított 
utasok számának 
növekedése

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 16 c sor (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

A Parlament módosítása

Közlekedés
Vasút km Az új vasútvonal teljes 

hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított vasútvonal teljes 
hossza

km ERTMS-sel felszerelt 
vasútvonal teljes hossza

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 19 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Közutak km Az újonnan épített 
közutak teljes hossza
amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított közutak teljes 
hossza
amelyből: TEN-T

A Parlament módosítása

Közutak km Az újonnan épített 
közutak teljes hossza
amelyből: TEN-T

km A javított, újraépített vagy 
felújított közutak teljes 
hossza
amelyből: TEN-T
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 20 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Közutak km Az újonnan épített 
közutak teljes hossza

 amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy 
felújított közutak teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

A Parlament módosítása

Közutak km Az újonnan épített 
közutak teljes hossza

 amelyből: TEN-T

km Az újraépített vagy
felújított közutak teljes 
hossza

 amelyből: TEN-T

szám határokat átszelő új, 
újraépített vagy felújított 
szakaszok

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 20 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Nemzetközi repülőterek perc A repülőtér legközelebbi 
városközpontból 
tömegközlekedéssel való 
eléréséhez szükséges 
átlagos idő teljes 
csökkenése
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Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 21 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Városi közlekedés tömegközlekedésen tett 
utazások

A támogatott városi 
tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő 
utasok utazásai számának 
a növekedése

A Parlament módosítása

Városi közlekedés tömegközlekedésen tett 
utazások

A támogatott városi 
tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő 
utasok utazásai számának 
a növekedése

százalék A tömegközlekedés és a 
nem motorizált mobilitás 
úgymint a séta és a 
kerékpározás modális 
arányának változása.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 21 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Városi közlekedés tömegközlekedésen tett 
utazások

A támogatott városi 
tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő 
utasok utazásai számának 
a növekedése

A Parlament módosítása

Városi közlekedés tömegközlekedésen tett 
utazások

A támogatott városi 
tömegközlekedési 
szolgáltatást igénybe vevő 
utasok utazásai számának 
a növekedése

Ökohatékonyabb 
járművek

A városi közlekedés 
ökohatékonyságának 
javításához hozzájáruló 
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járművek számának 
növekedése és a 
kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztése

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Belvízi hajóutak tonna-km A fejlesztett belvízi 
hajóutakon szállított 
szállítmány növekedése

A Parlament módosítása

Belvízi hajóutak tonna-km A fejlesztett belvízi 
hajóutakon szállított 
szállítmány növekedése

az utasok által tett 
utazások

A belvízi hajóutakon a 
közlekedési szolgáltatást 
igénybe vevő utasok 
számának növekedése

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 22 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

A Parlament módosítása

Éghajlati hatás a CO2-egyenérték millió 
tonnájában kifejezve

üvegházhatásúgáz-
kibocsátás változása a 
társfinanszírozott 
intézkedés(ek) 
eredményeképpen

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 27 sor
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A Bizottság által javasolt szöveg

Szennyvízkezelés lakosság-egyenérték A jobb szennyvízkezelési 
szolgáltatásban részesülő 
lakosság növekedése 

A Parlament módosítása

Szennyvízkezelés lakosság-egyenérték További
szennyvízkezelési 
kapacitás 

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 32 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Természet és a biológiai 
sokféleség

hektár A jobb védettségi 
helyzetben lévő élőhelyek 
területe

A Parlament módosítása

Természet és a biológiai 
sokféleség

hektár A helyreállított élőhelyek 
területe
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