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RÖVID INDOKOLÁS

Az Uniót és a világot a szegénység állítja a legnagyobb kihívás elé. A szegénység egyet jelent 
az emberi jogok megsértésével, hiszen megakadályozza az egyéneket abban, hogy élni 
tudjanak a jogaikkal, és érvényre juttassák azokat. 

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend – a szegénység káros 
hatását elismerve – kimondta, hogy „a szegénység – beleértve a mélyszegénységet –
felszámolása annak valamennyi formájában és megnyilvánulásában a legnagyobb globális 
kihívás és a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen követelmény”, és első fenntartható 
fejlesztési céljaként jelölte ki „a szegénység minden formájának megszüntetését világszerte”.

A szegénységen túlmenően az Unió jelentős kihívásokkal néz szembe a szegregáció, a 
társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés tekintetében, és mindegyik jelenség tovább fog 
súlyosbodni, ha uniós és tagállami szakpolitikáink és finanszírozási programjaink révén nem 
cselekszünk gyorsan.

A szegénység hatékony felszámolása, valamint a társadalmi kirekesztés és a szegregáció 
elleni küzdelem érdekében integrált megközelítés, valamint több alapból finanszírozott 
programok kialakítása és végrehajtása szükséges; ennélfogva létfontosságú megőrizni az 
összeegyeztethetőséget és kiegészítő jelleget az ERFA és a Kohéziós Alap, valamint ESZA+ 
(és ennek valamennyi összevont eleme), valamint más alapok – például az EMVA és az 
Erasmus program – között. Gondoskodnunk kell arról, hogy a vonatkozó szabályok 
egyszerűek és rugalmasak legyenek, ne járjanak magas adminisztratív költségekkel, és össze 
legyenek hangolva.

Másrészről nemzeti és uniós programjaink, illetve alapjaink – bár gyakran nem tudatosan és 
nem szándékosan – hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak, amikor nem veszik 
figyelembe az Unió lakosai előtt álló kihívásokat és az itt élők valós helyzetét. Ezért alapvető 
fontosságú, hogy az infrastrukturális (többek között a vízhez, a szennyvízkezeléshez és a 
villamos energiához való hozzáféréshez kapcsolódó) beruházások, a gazdasági átalakulás, az 
energetikai átállás, a digitális összekapcsolással kapcsolatos, illetve a közlekedési 
beruházások, a városi és vidéki fejlesztések, valamint az éghajlatváltozás kockázatainak 
megelőzését célzó intézkedések az Unióban, valamint a hátrányos helyzetű uniós 
mikrorégiókban és vidéki térségekben élő valamennyi személyre kiterjedjenek.

Ha komolyan vesszük a Szerződéseinkben közösen megállapított értékeket, és teljesíteni 
akarjuk az együttesen meghatározott uniós kötelezettségvállalásainkat, valamint el akarjuk 
érni a fenntartható fejlesztési célokat, akkor nem engedhetjük meg azt, hogy az Unió 
költségvetése ne biztosítsa a megkülönböztetésmentességet és az egyenlő esélyeket.

Ha az ERFA és a Kohéziós Alap megfelelően van kialakítva, és ha a tagállami hatóságok 
küzdenek a korrupció ellen, akkor megváltoztathatják a jelenlegi fenyegető európai valóságot, 
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Unió polgárai és lakosai kibontakoztassák potenciális 
képességeiket, és elősegíthetik azoknak az embereknek a tartós integrációját, akik az Európai 
Unióban leltek új otthonra.

Az előadónak ezért az volt a fő célja, hogy e javaslat biztosítsa, hogy a jövőbeni – az egy 
(alapspecifikus) vagy több alapból finanszírozott – projektek a lehető legnagyobb mértékben 
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befogadók és megkülönböztetésmentesek legyenek, és hogy mindenki számára jobb 
kilátásokat teremtsenek az Unióban, és ezáltal fenntarthatóvá tegyék társadalmunkat.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) rendeltetése, hogy 
elősegítse az Unión belüli legjelentősebb 
regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az 
EUMSZ. fenti cikke és a 174. cikkének 
második és harmadik bekezdése alapján az 
ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző 
régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt 
figyelemmel kell kezelni az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók.

(1) Az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) rendeltetése, hogy 
elősegítse az Unión belüli legjelentősebb 
regionális egyenlőtlenségek orvoslását. Az 
EUMSZ. fenti cikke és 174. cikkének 
második és harmadik bekezdése alapján az 
ERFA-nak hozzá kell járulnia a különböző 
régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt 
figyelemmel kell kezelni a vidéki 
térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés



AD\1166578HU.docx 5/21 PE625.438v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(a továbbiakban: EUSZ) 3. cikkében és az 
EUMSZ 10. cikkében meghatározott 
horizontális elveket– ideértve az EUSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvét is – tiszteletben kell 
tartani az ERFA és a Kohéziós Alap 
végrehajtása során, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának figyelembevételével. 
A tagállamoknak tiszteletben kell 
tartaniuk továbbá a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményből fakadó kötelezettségeket, és
9. cikkével, valamint a termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményeket 
összehangoló uniós joggal összhangban
akadálymentességet kell biztosítaniuk. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak arra kell 
törekedniük, hogy kiküszöböljék az 
egyenlőtlenségeket, előmozdítsák a nemek 
közötti egyenlőséget, integrálják a nemi 
dimenziót, valamint küzdjenek a nemen, 
faji vagy etnikai hovatartozáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
megkülönböztetés ellen. Az Alapok nem 
támogathatnak olyan tevékenységeket, 
amelyek hozzájárulnak a szegregáció 
bármely formájához. Az ERFA és a 
Kohéziós Alap célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet 
minőségének megőrzésével, védelmével és 
javításával kapcsolatos cél Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, az 
EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) 
bekezdésében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. A 
belső piac integritásának védelme 
érdekében a vállalkozásoknak kedvező 
műveletek során be kell tartaniuk az 
EUMSZ 107. és 108. cikkében foglalt, 
állami támogatásra vonatkozó szabályokat.

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 
(a továbbiakban: EUSZ) – társadalmi 
kirekesztés és megkülönböztetés elleni 
küzdelemre összpontosító – 3. cikkében és 
az EUMSZ 10. cikkében meghatározott 
horizontális elveket – ideértve az EUSZ 5. 
cikkében meghatározott szubszidiaritás és 
arányosság elvét is – tiszteletben kell 
tartani az ERFA és a Kohéziós Alap 
végrehajtása során, az Európai Unió 
Alapjogi Chartájának és az emberi jogok 
és alapvető szabadságok védelméről szóló 
európai egyezmény figyelembevételével és 
teljes körű tiszteletben tartásával. A 
tagállamoknak szintén meg kell felelniük a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményben meghatározott 
kötelezettségeknek, különösen pedig a 9. 
cikkben megállapított, az 
akadálymentesség biztosítására vonatkozó 
kötelezettségnek a termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó 
akadálymentességi követelményeket 
összehangoló uniós joggal összhangban. A 
kellőképpen indokolt esetek kivételével a 
fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentes hozzáférését az ERFA és a 
Kohéziós Alap által finanszírozott 
valamennyi infrastrukturális projektben 
biztosítani kell. A tagállamoknak és a 
Bizottságnak arra kell törekedniük, hogy 
felszámolják a szegénységet, 
kiküszöböljék az egyenlőtlenségeket, 
előmozdítsák a nemek közötti 
egyenlőséget, integrálják a nemi dimenziót, 
valamint a Charta 21. cikkének 
megfelelően küzdjenek a 
megkülönböztetés ellen, amely cikk 
kimondja, hogy tilos a bármely okon 
alapuló – mint például a nemen, 
bőrszínen, faji, etnikai vagy társadalmi
hovatartozáson, genetikai 
tulajdonságokon, nyelven, valláson vagy 
meggyőződésen, politikai vagy más 
véleményen, nemzeti kisebbséghez 
tartozáson, vagyoni helyzeten, születésen, 
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fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés. 
Az Alapok nem támogathatnak olyan 
tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 
szegregáció bármely formájához. Az 
ERFA és a Kohéziós Alap célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet minőségének megőrzésével, 
védelmével és javításával kapcsolatos cél 
Unió általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében 
megállapítottak szerint, figyelembe véve a
szennyező fizet elvet. A belső piac 
integritásának védelme érdekében a 
vállalkozásoknak kedvező műveletek során 
be kell tartaniuk az EUMSZ 107. és 108. 
cikkében foglalt, állami támogatásra 
vonatkozó szabályokat.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az ERFA-nak és a Kohéziós 
Alapnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható fejlesztési célok elérése 
kapcsán tett uniós és tagállami 
kötelezettségvállalások teljesítéséhez.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 
kiaknázza a különböző finanszírozási 

(8) Egy egyre inkább összekapcsolt 
világban, és tekintettel a demográfiai és 
migrációs dinamikára, egyértelmű, hogy az 
Unió migrációs politikájához olyan közös 
megközelítésre van szükség, amely 
kiaknázza a különböző finanszírozási 
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eszközök közötti szinergiákat és kiegészítő 
jelleget. Ahhoz, hogy a migrációkezelés 
terén koherens, erőteljes és következetes 
támogatás legyen biztosítható a tagállamok 
közötti szolidaritási és 
felelősségmegosztási erőfeszítésekhez, az 
ERFA-nak támogatást kell nyújtania a 
migránsok tartós beilleszkedésének 
elősegítésére.

eszközök – mint az ESZA+, az ERFA és 
az MMA – közötti szinergiákat és 
kiegészítő jelleget. Ahhoz, hogy a 
migrációkezelés terén koherens, erőteljes 
és következetes támogatás legyen 
biztosítható a szolidaritás és a felelősségi 
körök tagállamok közötti tisztességes 
megosztására irányuló erőfeszítések 
tekintetében, az ERFA-nak támogatást kell 
nyújtania a harmadik országbeli 
állampolgárok tartós beilleszkedésének és 
befogadásának elősegítésére.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A tagállamok és a régiók új 
kihívások kezelésére és polgáraik számára 
magas fokú biztonság és a radikalizálódás 
megelőzésének biztosítására irányuló 
erőfeszítéseinek támogatása céljából, a 
más uniós szakpolitikákkal való 
szinergiák és kiegészítő jelleg 
kiaknázásával, az ERFA keretében 
végrehajtott beruházásoknak hozzá kell 
járulniuk a biztonsághoz olyan területeken, 
ahol biztonságos közterületeket és kritikus 
infrastruktúrát kell biztosítani, mint például 
a közlekedés és az energiaügy területén.

(9) Az ERFA-t fel kell használni a 
marginalizálódás megelőzésére és a 
szegregáció felszámolására, ezáltal 
támogatva a tagállamok és a régiók arra 
irányuló erőfeszítéseit, hogy magas fokú 
társadalmi kohéziót, integrációt és 
befogadást biztosítsanak. Az ERFA 
keretében végrehajtott beruházásoknak
szintén hozzá kell járulniuk a biztonsághoz 
olyan területeken, ahol biztonságos 
közterületeket és kritikus infrastruktúrát 
kell biztosítani, mint például a közlekedés 
és az energiaügy területén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A szegénység hatékony 
felszámolása, valamint a társadalmi 
kirekesztés és a szegregáció elleni 
küzdelem érdekében integrált 
megközelítés, valamint több alapból 
finanszírozott programok kialakítása és 
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végrehajtása szükséges; ezért 
létfontosságú az ERFA és a Kohéziós 
Alap, valamint az ESZA+ és az EMVA 
közötti összeegyeztethetőség és kiegészítő 
jelleg.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Továbbá, az ERFA alá tartozó 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy 
átfogó, nagy sebességű digitális 
infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, 
valamint a tiszta és fenntartható, 
multimodális városi mobilitás 
előmozdításához.

(10) Továbbá, az ERFA alá tartozó 
beruházásoknak hozzá kell járulniuk egy 
átfogó, nagy sebességű digitális 
infrastruktúrahálózat kifejlesztéséhez, 
valamint a tiszta és fenntartható, 
multimodális városi mobilitás 
előmozdításához, többek között a város és 
a vidék közötti kapcsolatokkal.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A fenntartható városfejlesztés 
keretén belül támogatni kell az integrált 
területfejlesztést, hogy hatékonyabban 
lehessen kezelni a város térségeket –
ideértve a városok funkcionális egységeit is 
– érintő gazdasági, környezetvédelmi, 
éghajlati, demográfiai és társadalmi
kihívásokat, figyelembe véve a város és a 
vidék közötti kapcsolatok előmozdításának 
szükségességét. Azon városi térségek 
kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedéseket kell végrehajtani, valamint 
az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív 
összegeket a „Beruházása a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alá tartozó programokban kell 

(25) A fenntartható városfejlesztés 
keretén belül támogatni kell az integrált 
területfejlesztést, hogy hatékonyabban 
lehessen kezelni a város térségeket –
ideértve a városok funkcionális egységeit is 
– érintő gazdasági, környezetvédelmi, 
éghajlati, demográfiai, társadalmi és 
földrajzi kihívásokat, figyelembe véve a 
város és a vidék közötti kapcsolatok, 
valamint a távoli szigeti régiókkal való
kapcsolatok előmozdításának 
szükségességét. Azon városi térségek 
kiválasztásának elveit, ahol a fenntartható 
városfejlesztés érdekében integrált 
intézkedéseket kell végrehajtani, valamint 
az ezen intézkedésekre vonatkozó indikatív 
összegeket a „Beruházása a 
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meghatározni, és nemzeti szinten az 
ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell 
fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy 
e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes 
programozási időszak során, az egy 
programon belüli vagy programok közötti 
prioritások közötti átcsoportosítás esetén, 
ideértve a félidős felülvizsgálatot is.

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés alá tartozó programokban kell 
meghatározni, és nemzeti szinten az 
ERFA-források legalább 6 %-át e célra kell 
fordítani. Meg kell állapítani továbbá, hogy 
e százalékot tiszteletben kell tartani a teljes 
programozási időszak során, az egy 
programon belüli vagy programok közötti 
prioritások közötti átcsoportosítás esetén, 
ideértve a félidős felülvizsgálatot is. Az 
ERFA-nak és a Kohéziós Alapnak a 
vidéki térségekben jelentkező olyan 
sajátos kihívásokat is kezelnie kell, mint a 
népességcsökkenés és az elöregedés, a 
gyenge munkaerőpiac, az oktatáshoz és 
képzéshez való korlátozott hozzáférés, az 
egészségügyi létesítmények és szociális 
szolgáltatások hiánya, a távoli fekvés, az 
elszigeteltség, valamint a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázata.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén (a továbbiakban: 1. 
szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

a) „intelligensebb Európa az inkluzív,
innovatív és intelligens gazdasági 
átalakítás előmozdítása révén” (a 
továbbiakban: 1. szakpolitikai célkitűzés) 
az alábbiak által:

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „zöldebb, karbonszegény Európa a 
tiszta és méltányos energetikai átállás, a 
zöld és kék beruházás, a körforgásos 
gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 

b) „zöldebb, karbonszegény Európa 
mindenki számára a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, 
a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
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előmozdításával” (a továbbiakban: 2. 
szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

előmozdításával” (a továbbiakban: 2. 
szakpolitikai célkitűzés) az alábbiak által:

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a fenntartható vízgazdálkodás 
előmozdítása;

v. a vízhez és szennyvízkezeléshez 
való egyetemes hozzáférés, valamint a 
fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „jobban összekapcsolt Európa a 
mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás 
fokozásával” (3. szakpolitikai célkitűzése) 
az alábbiak révén:

c) „jobban összekapcsolt Európa 
mindenki számára a mobilitás és a 
regionális IKT-konnektivitás fokozásával” 
(3. szakpolitikai célkitűzése) az alábbiak 
révén:

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a digitális összekapcsoltság 
megerősítése;

i. a digitális összekapcsoltság 
megerősítése, különös tekintettel a 
leghátrányosabb helyzetű mikrorégiókra, 
vidéki térségekre és távoli szigeti régiókra;

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, intelligens és 
intermodális nemzeti, regionális és helyi 
mobilitás kialakítása, ideértve a TEN-T-
hez való hozzáférés javítását és a határon 
átnyúló mobilitást is;

iii. fenntartható, az éghajlatváltozás 
hatásaival szembeni reziliens, intelligens és 
intermodális nemzeti, regionális és helyi 
mobilitás valamennyi régiót – többek 
között a hátrányos helyzetű régiókat, a 
kisvárosokat felölelő régiókat és a vidéki 
térségeket – lefedő kialakítása, valamint a 
TEN-T-hez való hozzáférés javítása és a 
határon átnyúló mobilitás;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a város és a vidék közötti 
kapcsolatok, különösen a városi és vidéki 
területek közötti hatékony és fenntartható 
mobilitás előmozdítása;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „szociálisabb Európa a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával”
(4. szakpolitikai célkitűzés), az alábbiak 
révén:

d) „megkülönböztetésmentes, 
inkluzív és szociálisabb Európa a szociális 
jogok európai pillérének végrehajtásával, 
valamint a szegénység és a társadalmi 
kirekesztés felszámolásával” (4. 
szakpolitikai célkitűzés), az alábbiak révén:

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a munkaerőpiacok 
hatékonyságának növelése, és a minőségi 
munkavállalás javítása a szociális 
innováció és infrastruktúra fejlesztésével;

i. a munkaerőpiacok 
hatékonyságának és inkluzivitásának 
növelése, és a minőségi munkavállalás 
javítása a szociális innováció és 
infrastruktúra fejlesztésével;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. infrastruktúrafejlesztés révén 
hatékonyabb hozzáférés inkluzív és 
minőségi szolgáltatásokhoz az oktatás, a 
képzés és az egész életen át tartó tanulás 
területén;

ii. infrastruktúrafejlesztés révén 
hatékonyabb hozzáférés inkluzív és 
minőségi szolgáltatásokhoz az oktatás, a 
képzés és az egész életen át tartó tanulás 
területén, különösen a vidéki térségekben;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a marginalizált közösségek, 
migránsok és hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi-gazdasági integrációjának
fokozása integrált intézkedések – többek 
között lakhatás és szociális szolgáltatások –
révén;

iii. a marginalizált közösségek –
például a romák és más hátrányos 
helyzetű csoportok – társadalmi-gazdasági 
befogadásának fokozása integrált 
intézkedések – többek között lakhatás és 
szociális szolgáltatások – révén;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a harmadik országbeli 
állampolgárok társadalmi-gazdasági 
integrációjának és befogadásának 
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fokozása integrált intézkedések – többek 
között lakhatás és szociális szolgáltatások 
– révén;

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az egészségügyi ellátás egyenlő 
igénybevétele lehetőségének biztosítása 
infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az 
alapellátást is;

iv. a magas színvonalú egészségügyi 
ellátás egyenlő igénybevétele 
lehetőségének biztosítása 
infrastruktúrafejlesztés révén, ideértve az 
alapellátást is, különös tekintettel a 
hátrányos társadalmi csoportokra, például 
a romákra;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. integrált társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása városi 
területeken;

i. integrált és inkluzív társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, 
kulturális örökség és szociális 
infrastruktúra előmozdítása városi 
területeken;

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. integrált helyi társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi fejlődés, kulturális 
örökség és biztonság előmozdítása, többek 
között vidéki és part menti területeken, 
közösségvezérelt helyi fejlesztés révén is;

ii. integrált és inkluzív helyi 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
fejlődés, kulturális örökség és szociális 
infrastruktúra előmozdítása, többek között 
vidéki, part menti és távoli szigeti
területeken, közösségvezérelt helyi 
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fejlesztés révén is;

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést célzó beruházások;

b) a szolgáltatásokhoz való 
hozzáférést célzó beruházások, különös 
tekintettel a hátrányos, marginalizált és 
szegregált társadalmi csoportokra;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA az (EU) 2018/xxxx 
rendelet [az új CPR] 4. cikkének (2) 
bekezdésben említett mindkét cél 
keretében támogathatja a programokon 
belüli integrált területfejlesztést, a fenti 
rendelet [az új CPR] III. címének II. 
fejezetével összhangban.

(1) Az ERFA az (EU) 2018/xxxx 
rendelet [az új CPR] 4. cikkének (2) 
bekezdésben említett mindkét cél 
keretében támogathatja a programokon 
belüli integrált területfejlesztést, a fenti 
rendelet [az új CPR] III. címének II. 
fejezetével összhangban. Az integrált 
területi fejlesztés nemcsak a városi 
területekre korlátozódik, hanem olyan 
területeket is magában foglal, mint a 
nagyvárosi területek, a városi-vidéki, 
szubregionális vagy határokon átnyúló 
területek, illetve az elszigetelt vidéki 
közösségek.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA támogatja a városi
területeket célzó („fenntartható 
városfejlesztés”), területi stratégiákon 

(1) Az ERFA támogatja a többek 
között a városi területeket célzó 
(„fenntartható városfejlesztés”), területi 
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alapuló integrált területfejlesztést 
összhangban az (EU) 2018/xxxx rendelet 
[új CPR] [23.] cikkével, az említett 
rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében 
említett mindkét cél alá tartozó 
programokon belül.

stratégiákon alapuló integrált 
területfejlesztést összhangban az (EU) 
2018/xxxx rendelet [új CPR] [23.] 
cikkével, az említett rendelet 4. cikkének 
(2) bekezdésében említett mindkét cél alá 
tartozó programokon belül.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 1 oszlop – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Intelligensebb Európa az innovatív 
és intelligens gazdasági átalakítás 
előmozdítása révén

1. Intelligensebb Európa az inkluzív, 
innovatív és intelligens gazdasági 
átalakítás előmozdítása révén

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 1 oszlop – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Zöldebb, karbonszegény Európa a 
tiszta és méltányos energetikai átállás, a 
zöld és kék beruházás, a körforgásos 
gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával

2. Zöldebb, karbonszegény Európa 
mindenki számára a tiszta és méltányos 
energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, 
a körforgásos gazdaság, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdításával

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 1 oszlop – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Jobban összekapcsolt Európa a 
mobilitás és a regionális IKT-konnektivitás 
fejlesztése révén

3. Jobban összekapcsolt Európa 
mindenki számára a mobilitás és a 
regionális IKT-konnektivitás fejlesztése 
révén
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 65

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

RCO 65 – A helyreállított lakóegységek 
kapacitása – egyéb

A helyreállított lakóegységek kapacitása –
romák

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 65 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyreállított lakóegységek kapacitása –
egyéb 

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 69 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott egészségügyi ellátási 
infrastruktúra kapacitása 

A támogatott egészségügyi ellátási 
infrastruktúra kapacitása – romák

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 69 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott egészségügyi ellátási 
infrastruktúra kapacitása – egyéb

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 70 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott szociális infrastruktúra 
kapacitása (a lakóegységek kivételével)

A támogatott szociális infrastruktúra 
kapacitása (a lakóegységek kivételével) –
romák

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – RCO 70 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott szociális infrastruktúra 
kapacitása (a lakóegységek kivételével) –
egyéb

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 68 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyreállított lakóegységek 
kihasználtsága – egyéb

A helyreállított lakóegységek 
kihasználtsága – romák

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 68 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyreállított lakóegységek 
kihasználtsága – egyéb

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 72 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jobb egészségügyi ellátásban részesülő 
személyek száma 

A jobb egészségügyi ellátásban részesülő 
személyek száma – romák

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 72 a (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jobb egészségügyi ellátásban részesülő 
személyek – egyéb

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 73

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott egészségügyi létesítményeket 
igénybe vevő személyek éves száma 

A támogatott egészségügyi létesítményeket 
igénybe vevő személyek éves száma –
romák

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 73 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott egészségügyi létesítményeket 
igénybe vevő személyek éves száma –
egyéb

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 74 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott szociális ellátó 
intézményeket igénybe vevő személyek 
éves száma

A támogatott szociális ellátó 
intézményeket igénybe vevő személyek 
éves száma – romák

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 táblázat – 3 oszlop – RCR 74 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatott szociális ellátó 
intézményeket igénybe vevő személyek 
éves száma – egyéb
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