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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A rendelet közös rendelkezéseket állapít meg a 2014–2020-as időszakban a Közös Stratégiai 
Kerethez tartozó összes strukturális eszközre vonatkozóan, ideértve a támogatás olyan 
általános elveit, mint a partnerség, a többszintű kormányzás, a nemek közötti egyenlőség, a 
fenntartható fejlődés, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak való 
megfelelés. A javaslat tartalmazza az Európa 2020 stratégiából származó közös tematikus
célkitűzések felsorolását, valamint a közös stratégiai keretre vonatkozó uniós szintű 
rendelkezéseket, illetve a partnerségi szerződéseket szabályozó rendelkezéseket. A rendelet 
célja továbbá az uniós politikák teljesítményorientáltságának megerősítése olyan közös 
megközelítés meghatározása révén, amely a feltételrendszerrel és a teljesítés 
felülvizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a figyelemmel kísérésre, 
jelentéstételre és értékelésre vonatkozó intézkedéseket is magába foglal. Végezetül egyedi 
rendelkezéseket tartalmaz az ERFA-ra, az ESZA-ra és a Kohéziós Alapra vonatkozóan, 
különösen a kohéziós politika küldetésével és céljaival, a pénzügyi kerettel, a konkrét 
programozási és jelentéstételi intézkedésekkel, a főbb projektekkel, az ellenőrzési 
rendszerekkel és a pénzügyi irányítással kapcsolatban. 

A szakpolitika által az európai prioritások megvalósítása során gyakorolt hatás 
maximalizálása és a stratégiai programozási folyamat megerősítése érdekében a javaslat célja 
az Európa 2020 stratégiával összhangban meghatározott tematikus célkitűzések listájának az 
ERFA-ra, a Kohéziós Alapra, az ESZA-ra, az EMVA-ra és az ETHA-ra vonatkozó főbb 
intézkedésekbe való átültetése. Ennek során a javaslat tökéletesíteni kívánja a régi 
megoldásokat, és újakat vezet be, ideértve az előzetes feltételrendszert, az eredményességi 
tartalékra irányuló mechanizmust, a makrofiskális feltételrendszerű alapokra vonatkozó 
szabályok megerősítését és az új Stabilitási és Növekedési Paktumhoz való hozzáigazítását, 
egy nemzeti akkreditációs rendszer felállítását a tagállamok hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának biztosítására, továbbá az igazgatási megbízhatósági nyilatkozat és a 
kötelező éves záróelszámolás bevezetését, és végül, de nem utolsó sorban az 
eredményorientált programkészítési folyamatot és az innovatív pénzügyi eszközök révén 
történő támogatást.  

Az előadó véleménye

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, ugyanakkor síkra száll az Európa 2020 stratégia 
célkitűzéseinek az Unió strukturális eszközeibe való jobb integrálása mellett, különös 
tekintettel a finanszírozási prioritásokra. Emellett elengedhetetlen, hogy ezek a rendeletek, 
valamint a transzeurópai közlekedési hálózatokról (TEN-T) és az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközről szóló rendeletek koherensek legyenek egymással.

Az előadó támogatja az eredményorientált megközelítést és az (előzetes) feltételrendszer 
fokozott alkalmazását a fenntarthatóbb és hatékonyabb közlekedés és mobilitás felé való 
elmozdulás, illetve a biztonságosság, a zajcsökkentés, a környezetvédelmi jogalkotás, 
valamint az éghajlat és a biológiai sokféleség védelme területén. 
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A teljes szén-dioxid-kibocsátás mintegy 24%-áért a közlekedési ágazat felelős, ahol a 
kibocsátás 1990 óta 34%-kal nőtt. Tekintettel arra, hogy a nagyszabású infrastrukturális 
projektek megtervezéséhez és végrehajtásához időre van szükség, a következő években 
megvalósítandó beruházások évtizedekre meg fogják határozni a közlekedést és a mobilitást. 
Annak érdekében, hogy biztosított legyen az uniós polgárok következő nemzedékeinek 
minőségi életszínvonala, az európai projekteknek támogatniuk kell a fenntartható módokat, 
azokra a mobilitási láncokra összpontosítva, amelyek kombinálják egymással a gyaloglást, a 
kerékpározást, az autómegosztást, a közös gépkocsihasználatot és a tömegközlekedést, és 
amelyek kellően rugalmasak az új mobilitási megoldások integrálásához. 

Mivel a Kohéziós Alap és az ERFA az uniós közlekedésfinanszírozás jelentős forrása, ezek 
keretén belül feltétlenül át kell helyezni az Unió finanszírozási prioritásait, és az intelligens és 
fenntartható mobilitásra irányuló beruházásokat kell a középpontba állítani a későbbi 
vonatkozó külső költségek elkerülése vagy legalább korlátok közé szorítása érdekében. 
Ezáltal a jövőbeni költségvetésekre nehezedő teher is csökkenni fog regionális, tagállami és 
uniós szinten egyaránt. Európa többé már nem engedheti meg magának, hogy rendkívül 
költséges és hosszadalmas nagyszabású projekteket támogasson. A „nagyban való 
gondolkodás” helyett az Uniónak el kell kezdenie „kicsiben cselekedni”. 

E tekintetben döntő jelentőségű az európai hozzáadott érték, és az előadó véleménye szerint a 
strukturális támogatást az intermodalitás megerősítésére és a kapacitáshiányok 
megszüntetésére, a hiányzó, határokon átnyúló összeköttetések pótlására, valamint a 
biztonsággal és a környezet, az éghajlat és a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos 
jogszabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítására kell összpontosítani. E célból 
jobb környezeti hatásvizsgálatokra és egyértelmű előzetes kritériumokra van szükség a 
kedvezményezettek ösztönzése és nemzeti, regionális és helyi szintű politikáik 
átgondolásának elérése érdekében. 

Ezt az álláspontot 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 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók
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vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók, 
lemaradásának csökkentésére. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

lemaradásának csökkentésére. Az érintett 
régiók közül különös figyelmet kell 
fordítani a vidéki térségekre, az ipari 
átalakulás által érintett térségekre, 
valamint a súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányban lévő –
például szigeti, határokon átnyúló, 
valamint hegyvidéki – régiókra. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet, és 
minimálisra csökkentve a külső 
költségeket. Azzal a törekvéssel 
összhangban, amely szerint az Unió 
költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet12 állapított meg. Különös 
figyelmet kell fordítani a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő – például szigeti, határokon átnyúló, 
valamint hegyvidéki – régiókra, 
figyelembe véve mindazonáltal, hogy a 
területi jellemzők nem feltétlenül felelnek 
meg a NUTS-rendszer által jelenleg 
alkalmazott felosztásnak. 

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
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nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, . A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; az 
uniós politikák szerint a meglévő 
módszerek alapján a támogatások közvetett 
költségeire alkalmazandó átalánydíjak és 
megfelelő ráták meghatározása, a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

Indokolás

Az átalánydíj meghatározása felesleges, mivel a nettó jövedelem – az 1083/2006/EK hatályos 
rendeletben előírtak szerint – pontosan felmérhető, továbbá helytelen is, mivel az átalánydíjak 
meghatározásának politikai vonatkozása lenne, ami a források rossz elosztásának kockázatát 
hordozza magában. Az 54. cikk közli a jövedelemtermelő projektek nettó bevétele 
kiszámításának módszertanával kapcsolatos végrehajtási hatásköröket.

Módosítás 5
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok 
eredményességét, különösen figyelemmel 
kísérés, jelentéstétel és értékelés révén.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok
hatékonyságát és eredményességét, 
különösen a javasolt célkitűzések 
magvalósításának biztosítása által és
figyelemmel kísérés, jelentéstétel és 
értékelés révén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet és minimálisra csökkentve a külső 
költségeket.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, a közlekedés fenntarthatóságát 
és hatékonyságát, valamint a 
katasztrófarezilienciát és a kockázat 
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Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

3. az európai vállalkozások, különösen a 
kis- és középvállalkozások, a
mikrovállalkozások és a mezőgazdasági
(az EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban;

4. az energiamegtakarításon, a 
hatékonyságon és a megújuló erőforrások 
használatán alapuló alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban;
ideértve különösen a fenntartható 
intermodális közlekedés és mobilitás 
előmozdítását, mindeközben középpontba 
állítva a kapacitáshiányok megszüntetését 
és a hiányzó, határokon átnyúló 
összeköttetések pótlását a fenntartható és 
intermodális közlekedési infrastruktúrák 
terén;
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. az energetikai hatékonyság növelése a 
közlekedési ágazatban és különösen a 
városi közlekedésben;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban;

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 
és a városi területek kapcsolódásai – előtti 
akadályok elhárítására összpontosítva;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

8. a foglalkoztatás növelése és a munkaerő 
mobilitásának támogatása;

Módosítás 13
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

10. beruházások az egészségügy, oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió növelése.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri és folyami medencével 
kapcsolatos stratégiákat és szinergiákat;

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;

i. i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott, mérhető 
minőségi és mennyiségi mérföldköveket és 
célokat tartalmazó konszolidált táblázat a 
programok és a KSK-alapok közötti 
összhangot biztosító módszertannal és 
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mechanizmussal együtt;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást a 
2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret időkeretén belül
az intelligens, fenntartható és inkluzív
fejlődésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán – a külső költségek minimálisra 
csökkentése mellett – a legnagyobb 
hozzáadott értéket teremtő intézkedésekre 
összpontosítják, kezelve a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokban azonosított 
kihívásokat és figyelembe véve a nemzeti 
és regionális szükségleteket.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
Az értékelésnek közös módszertanon kell 
alapulnia, és az értékelésbe be kell vonni 
az 5. cikkben említett partnereket.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden prioritás mutatókat határoz meg a Minden prioritás mérhető minőségi és 
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program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

mennyiségi mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a teljesítés figyelemmel
kísérésének, értékelésének és
felülvizsgálatának alapját képezi. Ezek az 
alábbiakat tartalmazzák:

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a műveletek zajkibocsátásra, a 
környezetre, a biztonságra és az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatására 
vonatkozó mutatók, az Európa 2020 
stratégia szerint.

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását.

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a mérhető minőségi és mennyiségi célokat 
és mérföldköveket, a programspecifikus 
mutatókat, valamint a 6., 7. és 8. cikkben 
meghatározott elveknek való megfelelés 
érdekében tett intézkedések leírását.

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az uniós környezetvédelmi 
intézkedések1 hozadékainak láthatóbbá 
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tétele érdekében minden program, terv és 
projekt esetében meg kell állapítani a 
tagállamok és más projekttámogatók 
környezeti hatásvizsgálatának 
eredményeit, különösen az egyes köz- és 
magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. 
június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv2, 
a bizonyos tervek és programok 
környezetre gyakorolt hatásainak 
vizsgálatáról szóló, 2001. június 27-i 
2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv3, a természetes élőhelyek, 
valamint a vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. május 21-i 
92/43/EGK tanácsi irányelv4, valamint a 
vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK5, valamint a 
vadon élő madarak védelméről szóló, 
2009. november 30-i 2009/147/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv6

rendelkezéseinek megfelelően, a 
környezetre gyakorolt negatív hatások –
mint a táj szétszabdaltsága, a 
talajlezáródás, a levegő- és vízszennyezés 
és a zaj – megelőzése, illetve ha ez nem 
lehetséges, akkor azok enyhítése vagy 
kompenzálása, valamint a biológiai 
sokféleség eredményes védelme céljából.
_________________________
1 Lásd „Az uniós környezetvédelmi 
intézkedések hozadékainak láthatóvá 
tétele -- bizalomépítés az ismeretek 
gyarapítása és a reakcióképesség javítása 
révén” című közleményt (COM(2012)0095 
végleges).
2 L 175., 1985.7.5., 40. o.
3 HL L 197., 2001.7.21.
4 L 206., 1992.7.22., 7. o.
5 L 327., 2000.12.22., 1. o.
6 L 20., 2010.1.26., 7. o.
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Indokolás

Az uniós jogszabályok koherenciájának biztosítása érdekében a módosítás integrálja a 
szövegbe a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatások 
felülvizsgálata keretében (COM/2011/0650) a Bizottság által tett, környezetvédelemmel 
kapcsolatos javaslatot (42. cikk).

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) Minden közlekedéssel és mobilitással 
kapcsolatos projekt, terv és projekt 
biztonsági és baleset-megelőzési 
hatásvizsgálaton alapul, azon uniós 
célkitűzésnek megfelelően, amely szerint 
2020-ig 50%-kal csökkenteni kell a 
halálos balesetek számát.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív fejlődésre és növekedésre 
vonatkozó stratégiája megvalósításában 
elért eredmények, különösen az 
eredményességmérési keretben az egyes 
programokra vonatkozóan meghatározott
mérhető minőségi és mennyiségi
mérföldkövek és az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előzetes értékelést 
végeznek az egyes programok kidolgozása 
minőségének javítása érdekében.

(1) A tagállamok – a Bizottsággal 
együttműködve és annak irányításával –
előzetes értékelést végeznek az egyes 
programok kidolgozása minőségének 
javítása érdekében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét.

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása és 
a külső költségek minimálisra csökkentése
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében a KSK-alapok támogathatják az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészítő, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket.

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében, vagy egy másik tagállam 
kérésére és a Bizottság jóváhagyását 
követően, a KSK-alapok támogathatják az 
e rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészítő, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet adott referencia-időszak alatt Egy művelet adott referencia-időszak alatt 
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történő elvégzése után megtermelt nettó 
bevételt előre meg kell határozni az alábbi 
módszerek egyikével:

történő elvégzése után megtermelt nettó 
bevételt előre meg kell határozni az
alábbiak szerint:

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy 
áthelyezése;

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy
teljes, illetve részleges áthelyezése;

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásából 
átcsoportosítandó összeg megállapításáról.
Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból 
származó támogatásait ennek megfelelően 
csökkenteni kell.

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásából 
átcsoportosítandó összeg megállapításáról.
Az egyes tagállamok Kohéziós Alapból 
származó támogatásait ennek megfelelően 
csökkenteni kell, hogy az összeget 
kifejezetten az adott tagállam számára 
jelölhessék ki az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell nyújtani, 
az említett rendelet 1. mellékletében 

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell nyújtani, 
az említett rendelet 1. mellékletében 
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felsorolt projektekre, a lehető 
legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

felsorolt projektekre, prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő, valamint a nemzeti 
juttatások torzulásait kiküszöbölő
projekteknek. Az adminisztratív és 
bürokratikus akadályok elhárítása és a 
projektek átlátható kiválasztási 
eljárásának biztosítása érdekében a 
Bizottság biztosítja a szükséges 
koordinációt és segítséget a támogatható 
tagállamoknak.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz;

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és szinergiákhoz és a tengeri
és folyami medencékkel kapcsolatos 
stratégiákhoz;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti környezetvédelmi és
esélyegyenlőségi testületeknek és 
partnereknek az i., a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a projekt gazdasági és pénzügyi 
önfenntartó képessége, előnyben 
részesítve a magasabb társfinanszírozási 
arányt mutató, bevételt termelő 
műveleteket a bevételeket nem termelő 
műveletekkel szemben;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
144 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

144a. cikk
Átláthatóság

A Bizottság a honlapján közzétesz minden 
partnerségi szerződést, programot, helyi 
fejlesztési stratégiát, operatív programot, 
nagyprojektet és közös cselekvési tervet, 
amit a Bizottság jóváhagyott, minden 
tagállamra vonatkozóan. 

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– átláthatóak, objektívan ellenőrizhető 
célokkal rendelkeznek és a felhasznált 
adatok forrása megjelölt és nyilvánosan 
hozzáférhető;

– átláthatóak, könnyen érthető, objektívan 
ellenőrizhető célokkal rendelkeznek és a 
felhasznált adatok forrása megjelölt és 
nyilvánosan hozzáférhető;

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
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vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
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kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

A Parlament módosítása

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása, 
a kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban, a 
hiányzó szakaszok 
pótlása a határokon 
átnyúló kapcsolatok 
esetén a hatékony 
komodalitás garantálása 
érdekében (a 9. cikk (7) 
bekezdése szerint) 

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
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stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 



PE486.053v02-00 24/42 AD\906416HU.doc

HU

és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7.1 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza. 

– Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

– a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;
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– reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

– a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot;

– intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

– Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

2. a reális és kidolgozott 
projektcsatornát (beleértve 
az ütemtervet és a 
költségkeretet);
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3. a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

4. intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

A Parlament módosítása

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza. 

– Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz 
(többek között a 
biztonsághoz), az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
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közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

– reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

– a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

– intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

– Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

2. a reális és kidolgozott 
projektcsatornát (beleértve 
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az ütemtervet és a 
költségkeretet);

3. a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

4. intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7.1 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza. 

– Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

– a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
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mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

– reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

– a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

– intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 

– Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:
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mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

2. a reális és kidolgozott 
projektcsatornát (beleértve 
az ütemtervet és a 
költségkeretet);

3. a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

4. intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

A Parlament módosítása

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása, 
kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza. 
A nehéz 
tehergépjárművekre 
egyes infrastruktúrák 
használatáért kivetett 
díjakról szóló 1999/62/EK 
európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 
2011. szeptember 27-i 
európai parlamenti és 

– Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:
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tanácsi irányelv átültetése 
és alkalmazása. 

– a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

– reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

– a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

– intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

– A 2011/76/EU irányelv 
rendelkezéseinek 
megfelelő, bevezetett 
úthasználati díjrendszer, 
beleértve az 
infrastruktúrával, a zajjal 
és a levegőszennyezéssel 
kapcsolatban az összes 
autópályán azok 
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működésének kezdete óta 
felmerült költségek 
behajtását is.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

– Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

2. a reális és kidolgozott 
projektcsatornát (beleértve 
az ütemtervet és a 
költségkeretet);

3. a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

4. intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.
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Indokolás

A kohéziós politika jelenleg lehetővé teszi olyan új autópályák építésének finanszírozását, 
amelyeken nem kell üzemeltetésük kezdetétől autópályadíjat fizetni. Ez a rendelkezés azt 
hivatott biztosítani, hogy minden, uniós társfinanszírozásban részesülő projekt esetében 
nemzeti úthasználatidíj-rendszereket alkalmazzanak, és a bevételeket az infrastrukturális 
költségek fedezésére fordítsák, csökkentve ezáltal a szükséges társfinanszírozás mértékét.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7.1 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;
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reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
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és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

A Parlament módosítása

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak és vízi utak:
Olyan átfogó, hatékony 
komodális nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások, többek 
között az „intelligens” 
közlekedési rendszerek
megfelelő rangsorolását 
tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
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gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:
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kapacitás kiépítést. 

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 7.2 sor 

A Bizottság által javasolt szöveg

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatba történő 
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beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó 
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:
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fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést. 

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

A Parlament módosítása

7. A fenntartható 
közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok 
megszüntetése a főbb 
hálózati 
infrastruktúrákban (a 9. 
cikk (7) bekezdése 
szerint)

7.1. Közutak: Olyan 
átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába (beleértve a 
regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő 
beruházások megfelelő 
rangsorolását tartalmazza.

Rendelkezésre áll egy 
átfogó közlekedési terv, 
amely tartalmazza:

a TEN-T törzshálózatba, 
az átfogó hálózatba és a 
másodlagos csatlakozó 
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hálózatba történő 
beruházások 
rangsorolását. A 
rangsorolásnak 
figyelembe kell vennie a 
beruházásoknak a 
mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az 
üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának 
csökkentéséhez és az 
egységes európai 
közlekedési térséghez 
való hozzájárulását;

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a 
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.

7.2. Vasút: Az átfogó, 
hatékony komodális
nemzeti közlekedési 
tervben szerepelnie kell 
egy vasúti fejlesztésről 
szóló külön fejezetnek, 
amely a transzeurópai 
közlekedési hálózat 
(TEN-T) törzshálózatába, 
az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton 
kívüli beruházások) és a 
másodlagos csatlakozó 
hálózatába történő 
beruházások megfelelő 

Az átfogó közlekedési 
terven belül létezik egy 
vasútfejlesztési fejezet, 
amely tartalmazza:
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rangsorolását tartalmazza 
a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, a 
nemzeti és az európai 
szintű hálózatokhoz való 
hozzájárulásuk szerint. A 
beruházások lefedik a 
mobil eszközöket, illetve 
az átjárhatóságot és a 
kapacitás kiépítést.

reális és alaposan 
kidolgozott 
projektportfóliót 
(beleértve az ütemtervet 
és a költségvetési keretet);

a közlekedési tervre 
vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti 
vizsgálatot; 

intézkedéseket a
közreműködő szervezetek 
és a kedvezményezettek 
kapacitásainak 
megerősítésére a 
projektcsatorna 
megvalósítása érdekében.
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