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RÖVID INDOKOLÁS

The Committee on Employment and Social Affairs asks the Committee on Regional 
Development, in order to facilitate a positive outcome of the procedure, to present an interim 
report on the Commission proposal to Parliament containing recommendations for 
modification of the proposal, included in this opinion.

New challenges for the Union

On 10 February 2004 the European Commission presented its Communication on the new 
financial framework for the period after 2007. On 18 February 2004, the Third Cohesion 
Report was approved. Draft regulations to govern the Structural Funds and the Cohesion Fund 
for the period 2007-2013 were published by the European Commission on 14 July 2004.

In the context of an enlarged European Union which has set itself the objective of becoming 
the most dynamic knowledge-based economy in the world, capable of sustainable economic 
growth with more and better jobs and greater social cohesion, these draft regulations have the 
potential to influence the effectiveness of programmes and strategies which Member States 
follow in pursuit of this objective

The enlarged Union will have to address three major challenges: 

1) a significant widening of disparities across the enlarged Union; disparities between the 
richest and poorest regions of the Union have doubled, while the EU average per capita 
income decreased by 12.5%;

2) an acceleration of economic and social restructuring, both as a result of globalisation 
and of the development of the knowledge-based economy and society;

3) the rapid ageing of the Union's population; the contraction in the labour force will have 
important implications in terms of employment and growth potential.

The Union needs to tackle the above mentioned challenges. To this end, the Lisbon agenda for 
sustainable development, full employment, greater productivity, strengthened social cohesion 
and environmental protection, provides the policy framework.

Remarks on the Framework Regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund

The Committee on Employment and Social Affairs (hereinafter: the Committee) has discussed 
the draft framework regulation on the Structural Funds and the Cohesion Fund, with a 
particular focus on the European Social Fund and other matters related to its competences. 

The Committee welcomes the strengthened strategic approach to cohesion policy in the draft 
Regulation and acknowledges the stated desire of the European Commission to simplify the 
procedures concerning the Funds. However, our Committee is concerned that these new 
procedures may increase bureaucracy and that there may be a risk of duplication as far as the 
draft ESF implementing regulation is concerned. 
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The Committee considers that more simplification should be achieved. The draft framework 
regulation should not be too prescriptive or unnecessarily detailed; thus there should be an 
appropriate balance between the framework regulation and the implementing regulations. In 
particular, the framework regulation should take full account of the nature and size of ESF 
activities. The Committee stresses that different rules may be appropriate for ESF operations 
compared with ERDF operations.

The Committee considers that the ESF should ensure support to Member States policies 
aiming to achieve full employment, improve productivity and quality of work and promote 
social inclusion and the reduction of regional employment disparities and thereby the 
European Social Model. 

The Committee recalls the role that the ESF plays in promoting social inclusion by helping to 
integrate disadvantaged people into the labour market. Our Committee believes that social 
inclusion activities funded by the ESF improve employment opportunities.

Finally, concerning the coordinating committee referred to in Article 104 of the draft 
framework regulation, the Committee requests the European Commission to ensure 
appropriate coordination with the ESF Committee.
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KÖVETKEZTETÉS

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalási indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. úgy véli, hogy ez a javaslat a kohéziós jogszabálycsomag részeként készült el. A 
csomag az Európai Szociális Alapra vonatkozó rendeletből, a Kohéziós Alapra 
vonatkozó rendeletből és az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó 
rendeletből áll. Meghatározza azokat a célkitűzéseket, amelyekhez a strukturális 
alapok hozzájárulnak, a tagállamok és régiók alapokra való jogosultságának feltételeit, 
az igénybe vehető pénzügyi forrásokat és azok kiutalásának feltételeit;

2. a fentiekre, illetve e keretjogszabályok ESZA-ra gyakorolt közvetlen hatására 
tekintettel úgy ítéli, hogy, a Bizottság (AVC) által választott eljárásrend indokolatlanul 
korlátozza a Parlament szerepét;

3. különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy valamennyi EU politikának hozzá kell 
járulnia a gazdasági és társadalmi kohézióhoz, és a nemzetközi kereskedelempolitika 
szintén e célkitűzés mellett van elkötelezve, és nem tekinthető kivételnek; kéri a 
kereskedelempolitika oly módon történő alakítását, hogy a régiókat érő sokkhatások 
elkerülhetők legyenek, és különösen arra hívja fel a figyelmet, hogy a vállalkozások és 
termelési egységek áttelepítése  nagy veszélyt jelent a regionális fejlődésre ((48) 
preambulumbekezdés (COM(2004)0492));

4. különösképpen a foglalkoztatás területén elért sikerekre építkezve erőfeszítéseket 
szorgalmaz mind a vidéki, mind a városi területeken a kulturális fejlődés ösztönzése, a 
fizikai és kulturális környezet minőségének és az életfeltételek minőségi és kulturális 
jellemzőinek javítása és az idegenforgalom fejlesztése érdekében, valamint felszólít 
arra, hogy továbbra is vegyék figyelembe e tényezők fontosságát a régiók 
vonzerejének növelésekor (3. cikk, (3) bekezdés);

5. elutasítja a partnerségi elv mindennemű gyengítését, és kéri az illetékes szervek olyan 
listájának összeállítását, amely tartalmazza az EK-Szerződés 13. cikke alapján a 
diszkriminációmentesség terén meghatározó szerepet játszó, elismert civil 
szervezeteket; továbbá kéri, hogy a partnerek kimerítő tájékoztatásban részesüljenek, 
hogy állásfoglalásuk az értékelő dokumentum részét képezze, és feladatuk ellátását 
segítendő, a technikai támogatás keretében részükre kellő időben képzéseket 
biztosítsanak (10., 43. és 44. cikk);

6. felszólítja a Bizottságot, hogy a 14. cikkbe hiánytalanul foglalja bele a Parlament 
2003. július 3-i, a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő költségvetés-
tervezésről1 szóló állásfoglalását, különös tekintettel annak 8., 14. és 20. pontjára;

7. hangsúlyozza, hogy az Európai Strukturális Alapokat, a Kohéziós Alapot és a 
vidékfejlesztésre szánt pénzeszközöket a nemzeti stratégiai hivatkozási alap 

  
1 HL C 74. E, 2004.3.24., 746. o.
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célkitűzéseivel összhangban kell felhasználni, és következésképpen a vidékfejlesztés 
célkitűzéseit is be kell illeszteni a hivatkozási alapba; kéri, hogy a nemzeti hivatkozási 
alap foglalja magába a helyi foglalkoztatási paktumok által szervezett vagy 
részvételével folyó, független regionális fejlődésről szóló fórumok eredményét, és 
kéri, hogy a hivatkozási alap kidolgozása előtt a technikai segítségnyújtás 
költségvetéséből ezek támogatásban részesüljenek (21., 43. és 44. cikk);

8. kéri, hogy az Európai Tanács 2005. március 22-én és 23-án Brüsszelben tartott ülésén 
elfogadott nemzeti reformtervek illetve regionális résztervek alapján indokolt 
foglalkoztatási támogatás kerüljön felhasználásra;

9. az évenként történő felülvizsgálatot túl bürokratikusnak, és az Európai Tanács 2005. 
március 22-én és 23-án Brüsszelben tartott ülésén hozott határozata fényében 
túlhaladottnak tartja, ezért háromévenként történő jelentéskészítést javasol;

10. kéri, hogy amennyiben a támogatásban részesült vállalkozások, a támogatás 
nagyságától függően, de legalább 15 éven belül ne települhessenek át részben vagy 
teljesen más fejlődő régióba a támogatás visszafizetése nélkül (55. cikk);

11. kéri, hogy az ESZA-projektek esetében szükséges nemzeti társfinanszírozás a 
társfinanszírozás 25%-áig átalányfizetéssel is történhessen program szinten, 
amennyiben az átalányt elismert és dokumentált eljárással (pl. szúrópróbák) 
számították (66. és 67. cikk);

12. kéri, hogy határozottan utasítsanak vissza valamennyi kísérletet, amellyel a javasolt 
pénzügyi keretet igazítanák a források teljes összegéhez, vagy a különböző projektek, 
célkitűzések vagy összetevők közötti elosztásához, és az ilyen kísérletektől függetlenül 
úgy ítéli, hogy a különböző célokra való támogatás-kiutalás Bizottság által javasolt 
nagyságrendjei tisztességes érdekkiegyenlítést tesznek lehetővé;

13. úgy véli, a Parlamentet nem szabad olyan helyzetbe hozni, hogy egy fontos jogalkotási 
javaslatról egyszerű szavazással döntsön, nem hagyva neki lehetőséget módosító 
indítványok beterjesztésére. Ezért bizottságunk arra kéri az illetékes bizottságot, hogy
határozzon az Európai Parlament eljárási szabályzata a 75. cikk (3) bekezdésének 
alkalmazásáról, és az eljárás pozitív végeredményének előmozdítása érdekében tett 
módosításra vonatkozó ajánlásait a Mellékletben fogalmazza meg ((2), (3), (12), (13), 
(15), (26), (27) és (41) preambulumbekezdés, 1., 2., 3., 5., 10., 14., 17., 23., 25., 27., 
29., 30., 33., 36., 43., 44., 45. és 51. cikk)
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MELLÉKLET

AJÁNLOTT MÓDOSÍTÁSOK

A Bizottság által javasolt szöveg1 a Parlament ajánlásai

Ajánlás 1
(2) preambulumbekezdés

(2) A kohéziós politikának hozzá kell 
járulnia a fejlődés, a versenyképesség és a 
foglalkoztatás növeléséhez azzal, hogy 
alkalmazza a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó közösségi prioritásokat, a 
lisszaboni és göteborgi Európai Tanács által 
meghatározottak szerint.

(2) A kohéziós politikának hozzá kell 
járulnia a fejlődés, a versenyképesség, a 
társadalmi kohézió, a foglalkoztatás és a 
társadalmi integráció növeléséhez azzal, 
hogy alkalmazza a fenntartható fejlődésre és 
a kirekesztés elleni küzdelemre vonatkozó 
közösségi prioritásokat, és a lisszaboni, 
nizzai és göteborgi Európai Tanács által 
meghatározottak szerint harcol a kirekesztés 
ellen.

Indokolás

Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's overarching objectives. When setting out the principles which form the 
framework for the proposal, it is essential to mention all elements of the third pillar system 
(competitiveness, social cohesion and sustainable development).
</Amend>

Ajánlás 2
(3) preambulumbekezdés

(3) A kibővült Közösségben megnövekedtek 
a gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek mind regionális mind 
nemzeti szinten. Ezért fokozni kell a 
versenyképességet és a foglalkoztatást az 
egész Közösségben.

(3) A kibővült Közösségben megnövekedtek 
a gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek mind regionális mind 
nemzeti szinten. Ezért az egész Közösségben 
fokozni kell a versenyképességet, a 
foglalkoztatást és a társadalmi integrációt.

</Amend>

  
1 HL C /A HL-ben eddig nem tették közzé
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Indokolás
Cohesion policy should also be geared towards social inclusion, which is  recognised as one 
of the Union's  overarching objectives

Ajánlás 3
(12) preambulumbekezdés

(12) Az Unió ritkán lakott északi területeit 
megfelelő pénzügyi támogatásban kell 
részesíteni az említett hátrányok hatásainak 
ellensúlyozására.

(12) Az Unió ritkán lakott északi területeit 
csakúgy, mint Ceuta és Melilla autonóm 
városait, ahol nagy a népsűrűség és magas 
a munkanélküliek aránya, megfelelő 
pénzügyi támogatásban kell részesíteni az 
említett hátrányok hatásainak 
ellensúlyozására.

Ajánlás 4
(13) preambulumbekezdés

(13) Tekintettel a városi dimenzió 
fontosságára, és a városok és nagyvárosok, 
különösen a közepes méretű városok
regionális fejlődéshez való hozzájárulására, 
nagyobb figyelmet kell fordítani a városokra 
oly módon, hogy fejlesztik a 
programozásban betöltött szerepüket, hogy 
ezáltal támogassák a városok megújulását.

(13) Tekintettel a városi dimenzió 
fontosságára, és a kis, közepes és nagy 
városok, különösen a közepes méretű 
városok regionális fejlődéshez való 
hozzájárulására, nagyobb figyelmet kell 
fordítani a városokra oly módon, hogy 
fejlesztik a programozásban betöltött 
szerepüket, hogy ezáltal támogassák a 
fenntartható városi fejlődést, amely 
magában foglalja a versenyképesség, a 
foglalkoztatás és a társadalmi integráció 
fokozását.

</Amend>

Indokolás
The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes  urban regeneration.

Ajánlás 5
(15) preambulumbekezdés

(15) Erőteljesebbé kell tenni a fellépést a 
természeti hátrányokkal rendelkező 
területeken, például egyes szigeteken, 
hegyvidéki vagy ritkán lakott területeken 
azzal a céllal, hogy megoldják az adott, 
fejlődést akadályozó problémákat; továbbá a 

(15) Erőteljesebbé kell tenni a fellépést a 
természeti hátrányokkal rendelkező 
területeken, például egyes szigeteken, 
hegyvidéki vagy ritkán lakott területeken és 
Ceuta és Melilla autonóm városaiban azzal 
a céllal, hogy megoldják az adott, fejlődést 
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Közösség egyes határ menti területein, 
amelyek a bővítést követően váltak a 
Közösség részévé.

akadályozó problémákat; továbbá a 
Közösség egyes határ menti területein, 
amelyek a bővítést követően váltak a 
Közösség részévé.

</Amend>

Ajánlás 6
26) preambulumbekezdés

(26) Valós gazdasági hatás elérése céljából, 
e rendelet előírásainak értelmében a 
Strukturális Alapok nem helyettesíthetik a 
tagállamok közkiadásait. Az addicionalitás 
− partnerség által történő − ellenőrzésének 
a „Konvergencia” célkitűzés által érintett 
régiókra kell koncentrálnia, egyrészről a 
számukra juttatott pénzügyi források 
mértéke miatt, másrészről pedig azért, mert 
amennyiben nem tartják tiszteletben az 
addicionalitás elvét, ez pénzügyi korrekciót 
eredményezhet.

(26) Valós gazdasági hatás elérése céljából, 
e rendelet előírásainak értelmében a 
Strukturális Alapok nem helyettesíthetik a 
tagállamok közkiadásait.

</Amend>

Indokolás

Verification of the principle of additionality should apply to regions benefiting from the 
Funds under all three of the objectives foreseen by the Regulation and not only under the 
"Convergence" objective. 

Ajánlás 7
(27) preambulumbekezdés

(27) A Közösség a gazdasági és társadalmi 
kohézió érdekében tett erőfeszítései 
összefüggésében támogatja az 
egyenlőtlenségek felszámolását és a férfiak 
és nők közötti egyenlőséget, a Szerződés 2. 
és 3. cikkében megfogalmazottak szerint.

(27) A Közösség a gazdasági és társadalmi 
kohézió érdekében tett erőfeszítései 
összefüggésében támogatja az 
egyenlőtlenségek felszámolását és a férfiak 
és nők közötti, és a fogyatékkal élő és 
fogyatékkal nem élő személyek közötti
egyenlőséget, a Szerződés 2. és 3. cikkében 
megfogalmazottak szerint.

</Amend>

Ajánlás 8
(41) preambulumbekezdés

(41) A tagállamoknak, régióknak és irányító 
hatóságoknak a „Konvergencia” és a 

(41) A tagállamoknak, régióknak és irányító 
hatóságoknak a „Konvergencia” és a 
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„Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés keretében az 
ERFA által társfinanszírozott operatív 
programokon belül meg kell szervezni a 
feladatok átruházását a városi hatóságoknak 
a városok megújulását érintő prioritások 
tekintetében. 

„Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés keretében az 
ERFA által társfinanszírozott operatív 
programokon belül meg kell szervezni a 
feladatok átruházását a városi hatóságoknak 
a városi területek fenntartható fejlődését
érintő prioritások tekintetében.

Indokolás

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Ajánlás 9
1. cikk,(3) bekezdés

Ez a rendelet megállapítja a kohéziós 
politika kontextusát, beleértve a Közösség 
kohéziós politikájára vonatkozó stratégiai 
iránymutatások meghatározására alkalmazott 
módszert, a nemzeti stratégiai 
referenciakeretet és a közösségi szintű éves
vizsgálatot.

Ez a rendelet megállapítja a kohéziós 
politika kontextusát, beleértve a Közösség 
kohéziós politikájára vonatkozó stratégiai 
iránymutatások meghatározására alkalmazott 
módszert, a nemzeti stratégiai 
referenciakeretet és a közösségi szintű 
háromévenkénti vizsgálatot.

Indokolás

Annual examination would entail enormous administrative expenses both on the part of 
Member States  as well as the Commission.

Ajánlás 10
2. cikk, 6a) pont (új)

6a. „hozzáférhető”: minden személy 
számára – beleértve a fogyatékkal élő 
személyeket is – teljes és egyenlő 
hozzáférést biztosít; e meghatározás ebben 
a rendeletben érintett valamennyi területre 
alkalmazandó. 

</Amend>
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Indokolás

The Structural Funds are an important tool in promoting and creating an accessible 
environment for disabled persons in relation to goods and services including in the field of 
information communication technologies, transport and the built environment.  It is very 
important that Structural Funds do not lead to the creation of further access barriers for 
disabled people.  It is important to provide an explicit definition of the term “accessible” in 
relation to the needs of disabled persons in order that the term is fully understood to mean the 
removal of access barriers also faced by disabled persons in society.

Ajánlás 11
3. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés arra irányul, hogy 
– a legkevésbé fejlett régiókon kívül –
növelje a régiók versenyképességét, 
vonzerejét és foglalkoztatási mutatóit 
azáltal, hogy felkészíti azokat a gazdasági és 
társadalmi változásokra – beleértve a 
kereskedelem megnyitásához kapcsolódókat 
– azzal, hogy ösztönzi az innovációt és a 
tudásalapú társadalmat, a vállalkozókat, a 
környezet védelmét és javítását, valamint a 
munkavállalás megkönnyítését, továbbá 
növeli a dolgozók és vállalkozások 
alkalmazkodóképességét, illetve a nyitott 
munkaerőpiac fejlesztését;

b) A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés arra irányul, hogy 
– a legkevésbé fejlett régiókon kívül –
növelje a régiók versenyképességét, 
vonzerejét és foglalkoztatási mutatóit 
azáltal, hogy felkészíti azokat a gazdasági és 
társadalmi változásokra – beleértve a 
kereskedelem megnyitásához kapcsolódókat 
– azzal, hogy ösztönzi az innovációt és a 
tudásalapú társadalmat, a vállalkozói 
szellemet, a kreativitást, a talpraállást, a 
kis- és mikrovállalkozások fejlődését és 
modernizálását, beleértve a hagyományos 
tevékenységeket, a környezet védelmét és 
javítását, valamint a munkavállalás 
megkönnyítését, továbbá növeli a dolgozók 
és vállalkozások, valamint szervezeteik
alkalmazkodóképességét, illetve a nyitott 
munkaerőpiac fejlesztését;

</Amend>

Indokolás

It is important to consider the essential role of small businesses and micro-enterprises and 
craft industries in job creation. In addition to approaches targeting specific sections of the 
public, it is necessary to create a horizontal measure aimed at life-long training for managers 
and employees in small and micro-enterprises, as well as those responsible for their 
intermediary organisations and training.

Ajánlás 12
3. cikk, (3) bekezdés

3. E három célkitűzés értelmében az 
alapokból nyújtott támogatás – természetük 

3. E három célkitűzés értelmében az 
alapokból nyújtott támogatás – természetük 
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szerint – egyrészről figyelembe veszi az 
egyedi gazdasági és társadalmi jellemzőket, 
másrészről az egyedi területi jellemzőket. A 
támogatás megfelelő módon támogatja a 
városok megújulását, különösen a 
vidékfejlesztés, illetve a vidéki és a 
halászattól függő területek megújulásának 
részeként, a gazdaság diverzifikációja által. 
A támogatás azokat a területeket is érinti, 
amelyek olyan földrajzi vagy természeti 
hátrányoktól érintettek, amelyek súlyosbítják 
a fejlődéssel kapcsolatos problémáikat; e 
területek különösen a legkülső régiókban 
találhatók (Guadeloupe, Francia Guyana, 
Martinique, Reunion, az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek), valamint a 
ritkán lakott északi területek, egyes szigetek 
és sziget-tagállamok, illetve a hegyvidéki 
területek.

szerint – egyrészről figyelembe veszi az 
egyedi gazdasági és társadalmi jellemzőket, 
másrészről az egyedi területi jellemzőket. A 
támogatás megfelelő módon támogatja a 
fenntartható városi fejlődést, különösen a 
vidékfejlesztés, illetve a vidéki és a 
halászattól függő területek megújulásának 
részeként, a gazdaság diverzifikációja által. 
A támogatás azokat a területeket is érinti, 
amelyek olyan földrajzi vagy természeti 
hátrányoktól érintettek, amelyek súlyosbítják 
a fejlődéssel kapcsolatos problémáikat; e 
területek különösen a legkülső régiókban 
találhatók (Guadeloupe, Francia Guyana, 
Martinique, Reunion, az Azori-szigetek,
Madeira és a Kanári-szigetek), valamint a 
ritkán lakott északi területek, egyes szigetek 
és sziget-tagállamok, illetve a hegyvidéki 
területek és a nagy népsűrűségű Ceuta és 
Melilla autonóm városai.

Ajánlás 13
5. cikk,(4) bekezdés

4. E cikk (1) és (2) bekezdése és a 6. cikk 
ellenére, a legkülső régiók (Guadeloupe, 
Francia Guyana, Martinique, Reunion, az 
Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-
szigetek) az ERFA által nyújtott egyedi 
támogatásban részesülnek abból a célból, 
hogy elősegítsék e területeknek a belső 
piacba történő integrációját és 
ellentételezzék az egyedi hátrányokat.

4. E cikk (1) és (2) bekezdése és a 6. cikk 
ellenére, a legkülső régiók (Guadeloupe, 
Francia Guyana, Martinique, Reunion, az 
Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-
szigetek) valamint Ceuta és Melilla 
autonóm városok az ERFA által nyújtott 
egyedi támogatásban részesülnek abból a 
célból, hogy elősegítsék e területeknek a 
belső piacba történő integrációját és 
ellentételezzék az egyedi hátrányokat.

Ajánlás 14
10. cikk,(1) bekezdés, 2) albekezdés

Minden tagállam nemzeti, regionális és helyi 
szinten, illetve a gazdasági, a társadalmi és 
egyéb szférákban, kijelöli 
legreprezentatívabb partnereit, a
továbbiakban: a partnerek. A tagállam 
biztosítja valamennyi megfelelő szerv átfogó 
és hatékony közreműködését, a nemzeti 
szabályozással és gyakorlattal összhangban, 

Minden tagállam nemzeti, regionális és helyi 
szinten, illetve a gazdasági, a társadalmi és 
egyéb szférákban, kijelöli 
legreprezentatívabb partnereit, a 
továbbiakban: a partnerek. A tagállam 
biztosítja valamennyi megfelelő szerv átfogó 
és hatékony közreműködését, a nemzeti 
szabályozással és gyakorlattal összhangban, 
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figyelembe véve a nők és férfiak közötti 
egyenlőség és a fenntartható fejlődés –
utóbbinak a környezet védelmére és javításra 
vonatkozó követelmények integrációja által 
történő – támogatásának szükségességét.

figyelembe véve a nők és férfiak valamint 
fogyatékkal élő és fogyatékkal nem élő 
személyek közötti egyenlőség, társadalmi 
integráció és a fenntartható fejlődés –
utóbbinak a környezet védelmére és javításra 
vonatkozó követelmények integrációja által 
történő – támogatásának szükségességét.

Ajánlás 15
14. cikk, cím

Nők és férfiak közötti egyenlőség Nők és férfiak közötti egyenlőség, valamint 
a fogyatékkal élő személyek 
diszkriminációmentessége
és a hozzáférés biztosítása

Ajánlás 16
14. cikk

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a nők 
és férfiak közötti egyenlőséget és a nemek 
társadalmi megközelítésének integrálását az 
alapok különböző végrehajtási szakaszai 
alatt.

A tagállamok és a Bizottság biztosítja a nők 
és férfiak közötti egyenlőséget és a nemek 
társadalmi megközelítésének integrálását az 
alapok különböző végrehajtási szakaszai 
alatt. Ezen túlmenően biztosítja, hogy a 
kohéziós politikában figyelembe vegyék a 
diszkriminációmentesség elvet.

Indokolás

Article 13 of the Treaty points out that appropriate action may be taken to  combat 
discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation.

Ajánlás 17
14. cikk, (1a) bekezdés (új)

A tagállamok és a Bizottság biztosítja, a 
nem, faj, etnikai származás, vallás vagy 
világnézet, fogyatékosság, életkor vagy 
szexuális beállítottság alapján történő 
megkülönböztetés tilalmát, és hogy 
különösen a fogyatékkal élő személyek 
számára hozzáférés az alapok 
felhasználásának egyik feltétele legyen, és 
ezt az alapok különböző végrehajtási 
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szakaszai alatt ellenőrizzék. 

Indokolás

Structural Funds are an essential tool for reducing and alleviating social exclusion on any 
grounds and for creating a same level playing field between people with or without 
disabilities by combating discrimination in all areas of life, in particular by promoting and 
creating an accessible physical environment for people with disabilities in relation to 
information communication technologies, transport and the built environment. It is very 
important that Structural Funds do not lead to the further discrimination and creation of 
further access barriers for people with disabilities which will perpetuate the social exclusion 
of 40 million people with disabilities in the European Union and other persons with reduced 
mobility, and have negative implications for society in general. 

Ajánlás 18
17. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) 16,56% a 6. cikk (2) bekezdésében 
említett átmeneti és egyedi támogatás 
tekintetében, a tagállamonkénti indikatív 
bontás kiszámításához használt 
kritériumként a támogatható népességet, a 
regionális és nemzeti prosperitást és a 
munkanélküliséget felhasználva.

b) 16,56% az 6. cikk (2) bekezdésében 
említett átmeneti és különleges támogatás 
tekintetében, a tagállamonkénti indikatív 
bontás kiszámításához használt 
kritériumként a támogatható népességet, a 
nemzeti prosperitást, a munkanélküliséget és 
az iskolai végzettséget felhasználva.

</Amend>

Ajánlás 19
23. cikk, (2) bekezdés

Az említett iránymutatások az alapok 
valamennyi célkitűzése esetében különösen 
a Közösség prioritásait juttatják érvényre, a 
kiegyensúlyozott, harmonikus és 
fenntartható fejlődés elősegítése érdekében.

Az említett iránymutatások az alapok 
valamennyi célkitűzése esetében különösen 
a Közösség prioritásait juttatják érvényre, a 
kiegyensúlyozott, harmonikus és 
fenntartható fejlődés, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség és a társadalmi 
integráció elősegítése érdekében.

Indokolás

The strategic guidelines should also include the promotion of sexual equality and social 
inclusion.

Ajánlás 20
25. cikk,(3) bekezdés, a) pont
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a) a tematikus és területi prioritások, 
beleértve a városi megújulás és a vidéki 
gazdaságok és halászattól függő területek 
diverzifikálása számára.

a) a tematikus és területi prioritások, 
beleértve a fenntartható városi fejlődés és a 
vidéki gazdaságok és halászattól függő 
területek diverzifikálása számára.

Indokolás

The contribution made by urban areas to growth, innovation and social and economic 
cohesion should be taken into account; in order to do so, sustainable urban development 
measures should be developed, and this includes urban regeneration.

Ajánlás 21
25. cikk,(3) bekezdés, c) pont

c) csak a „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés esetében: a 6. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdése 
szerint a regionális versenyképesség céljából 
kiválasztott régiók felsorolása.

c) csak a „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés esetében: a 6. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdése 
szerint a regionális versenyképesség céljából 
kiválasztott régiók és egyéb területek
felsorolása.

Indokolás

As indicated in Article 34 paragraph 2 of the Regulation, a Member State may propose 
operational  programmes under the “Regional competitiveness and employment” objective at 
other territorial levels, including urban areas.

Ajánlás 22
27. cikk, (1) albekezdés, 

1. Első alkalommal 2008-ban, majd ezt 
követően minden év október 1-jéig minden 
tagállam jelentést nyújt be a Bizottság 
részére a stratégiájának végrehajtásában és 
céljainak megvalósításában elért 
előrehaladásról, számot adva különösen a 
kitűzött mutatókról, illetve azok 
hozzájárulásáról a kohézióról szóló 
közösségi stratégiai iránymutatások 
végrehajtásához, valamint a rendelkezésre 
álló értékelésekről.

1. Első alkalommal 2010-ben, majd ezt 
követően minden harmadik év október 1-
jéig minden tagállam jelentést nyújt be a 
Bizottság részére a stratégiájának 
végrehajtásában és céljainak 
megvalósításában elért előrehaladásról, 
számot adva különösen a kitűzött 
mutatókról, illetve azok hozzájárulásáról a 
kohézióról szóló közösségi stratégiai 
iránymutatások végrehajtásához, valamint a 
rendelkezésre álló értékelésekről.

Indokolás

See recommendation 9.
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Ajánlás 23
27. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés 

A jelentés hivatkozik a nemzeti 
foglalkoztatási cselekvési tervre.

A jelentés hivatkozik a nemzeti 
foglalkoztatási cselekvési tervre és a 
társadalmi integrációra irányuló nemzeti 
cselekvési tervekre.

Indokolás

It is also important to include a reference to the national action plans on social inclusion.
</Amend>

Ajánlás 24
29. cikk, cím

Éves vizsgálat Vizsgálat

Indokolás

See recommendation 9.
</Amend>

Ajánlás 25
30. cikk, (1) bekezdés, aa) pont (új)

aa) A jelentés a tagállamok 27. cikkben 
említett jelentéseinek és bármely más, 
rendelkezésre álló információnak a 
Bizottság általi vizsgálatán és értékelésén 
alapul.

Indokolás

See recommendation 9.

Ajánlás 26
33. cikk, (2) bekezdés

(2) Az alapokra vonatkozó egyedi 
rendeletekben megállapított eltérések 
sérelme nélkül, az ERFA és az ESZA 
kiegészítő jelleggel és az operatív program 
minden egyes prioritásának 5 %-ára 

(2) Az alapokra vonatkozó egyedi 
rendeletekben megállapított eltérések 
sérelme nélkül, az ERFA és az ESZA 
kiegészítő jelleggel és az operatív program 
minden egyes prioritásának 10 %-ára 
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korlátozódva finanszírozhat a másik alap 
támogatási körébe tartozó intézkedéseket, 
feltéve, hogy azokra a művelet kielégítő 
végrehajtásához szükség van, és ahhoz 
közvetlenül kapcsolódnak.

korlátozódva finanszírozhat a másik alap 
támogatási körébe tartozó intézkedéseket, 
feltéve, hogy azokra a művelet kielégítő 
végrehajtásához szükség van, és ahhoz 
közvetlenül kapcsolódnak.

Indokolás

Experience seems to show that for some proposals the percentage of 5% may be considered 
too small.

Ajánlás 27
36. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés, ba) pont

ba) az EQUAL-program jelenlegi 
alapelveiben az esélyegyenlőség általános 
érvényesítéséről szóló információ.

Indokolás
Care must be taken to ensure that the existing EQUAL programme is mainstreamed into the 
new programmes.

Ajánlás 28
36. cikk, (3) bekezdés, (3) albekezdés, b) pont

b) az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
kulcsfontosságú prioritásaira és a társadalmi 
integráció terén kitűzött közösségi célokra 
gyakorolt kiegyenlítő hatás.

b) az Európai Foglalkoztatási Stratégia 
kulcsfontosságú prioritásaira és a társadalmi 
integráció, a migránsok társadalmi 
integrációja, a társadalmi kohézió és a nők 
és férfiak valamint a népesség 
legsérülékenyebb csoportjainak 
esélyegyenlősége terén kitűzött közösségi 
célokra gyakorolt kiegyenlítő hatás. 

Ajánlás 29
36. cikk,(3) bekezdés, (3) albekezdés, ba) pont (új)

ba) az EQUAL-program jelenlegi
alapelveiben az esélyegyenlőség általános 
érvényesítéséről szóló információ.
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Indokolás

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.
</Amend>

Ajánlás 30
36. cikk,(4) bekezdés, b) pont

b) információt a városi kérdés 
megközelítéséről, a választott városok 
listájával együtt, valamint a városi hatóságok 
felé történő hatáskör-átruházásra vonatkozó 
eljárásokról, például egy globális támogatás 
segítségével;

b) a fenntartható városi fejlődésre 
vonatkozó intézkedéseket, a választott 
városok listájával együtt, valamint a városi 
hatóságok felé történő hatáskör-átruházásra 
vonatkozó eljárásokat, például egy globális 
támogatás segítségével;

Indokolás

In view of the wording of Article 36 points 4 (a) and (c), it is preferable to talk about 
measures rather than information; furthermore, the concept of information is too vague and 
needs clarifying.
</Amend>

Ajánlás 31
36. cikk, (4) bekezdés, da) pont (új)

da) az EQUAL-program jelenlegi 
alapelveiben az esélyegyenlőség általános 
érvényesítéséről szóló információ.

Indokolás

Care must be taken to ensure that the existing equal programme is mainstreamed into the new 
programmes.
</Amend>

Ajánlás 32
43. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A gazdasági és társadalmi szervezetek 
valamint a vállalati szövetségek jogosultak 
a technikai segítségnyújtási intézkedésekre.

Indokolás

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
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them explicitly.
</Amend>

Ajánlás 33
44. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok kezdeményezésére az 
alapok minden egyes operatív program 
tekintetében finanszírozhatnak előkészítési, 
irányítási, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrző intézkedéseket, 
valamint az alapok végrehajtására való 
igazgatási kapacitás erősítésére irányuló 
tevékenységeket a következő határokon 
belül:

1. A tagállamok kezdeményezésére az 
alapok minden egyes operatív program 
tekintetében finanszírozhatnak előkészítési, 
irányítási, monitoring, értékelési, 
tájékoztatási és ellenőrző intézkedéseket, 
valamint az alapok végrehajtására való 
igazgatási kapacitás erősítésére irányuló 
tevékenységeket, beleértve a civil 
társadalmi partnerek ilyen intézkedéseit és 
tevékenységeit is, a következő határokon 
belül:

Indokolás

To ensure the involvement of social partners and enhance their capacity to allow them to play 
a full part at local and regional level in the delivery of programmes.
</Amend>

Ajánlás 34
44. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. A gazdasági és társadalmi szervezetek 
valamint a vállalati szövetségek jogosultak 
a technikai segítségnyújtási intézkedésekre.

Indokolás

Experience shows that some Member States are reluctant to use intermediate organisations 
that are not directly dependent on public administration, hence it is appropriate to mention 
them explicitly.
</Amend>

Ajánlás 35
45. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés  

Az értékelések az alapokból származó 
támogatás és az operatív programok 
végrehajtása minőségének, hatékonyságának 
és következetességének javítására 
irányulnak. Céljuk emellett ezek hatásának 
értékelése a Közösség stratégiai célkitűzései, 

Az értékelések az alapokból származó 
támogatás és az operatív programok 
végrehajtása minőségének, hatékonyságának 
és következetességének javítására 
irányulnak. Céljuk emellett ezek hatásának 
értékelése a Közösség stratégiai célkitűzései, 
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a Szerződés 158. cikke és az érintett régiókat 
vagy tagállamokat érintő egyedi strukturális 
problémák tekintetében, figyelembe véve 
ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
követelményeit a környezetvédelmi hatással 
és a stratégiai környezeti értékeléssel 
kapcsolatban.

a Szerződés 158. cikke és az érintett régiókat 
vagy tagállamokat érintő egyedi strukturális 
problémák tekintetében, figyelembe véve 
ugyanakkor a fenntartható fejlődés és a 
vonatkozó közösségi jogszabályok 
követelményeit a környezetvédelmi hatással 
és a stratégiai környezeti értékeléssel, 
valamint a fogyatékos személyek általi 
hozzáféréssel kapcsolatban.

Indokolás

Non-discrimination and social inclusion, including accessibility for disabled people, are 
important commitments and goals of the European Community and must be explicitly 
recognised in the objectives for the strategic guidelines.  The phrasing is consistent with 
Article 10.
</Amend>

Ajánlás 36
51. cikk, (4) bekezdés

4. Az alapokból származó hozzájárulás 
maximuma a közkiadás 85%-ára növelhető a 
legkülső régiókban a „Konvergencia” és a 
„Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés szerinti operatív 
programok esetében és a külső görög 
szigeteknek a „Konvergencia” célkitűzés 
szerinti operatív programjai esetében.

4. Az alapokból származó hozzájárulás 
maximuma a közkiadás 85%-ára növelhető a 
legkülső régiókban a „Konvergencia” és a 
„Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés szerinti operatív 
programok esetében, a külső görög 
szigeteknek a „Konvergencia” célkitűzés 
szerinti operatív programjai esetében, és a 
„Konvergencia” célkitűzés alá tartozó 
operatív programok esetében azokban a 
régiókban, ahol a vásárlóerő-paritásban 
mért, és az utolsó három év közösségi 
számadatai alapján számított egy főre jutó 
GDP kevesebb, mint a közösségi átlag 60%-
a.

Indokolás

There are many regions, particularly in the new Member States, whose per capita GDP is 
smaller than that of the outermost regions and the outlying Greek islands. Therefore, the 
former should also be allowed from the Funds up to 85% of public expenditure for 
operational programmes.
</Amend>
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ELJÁRÁS

Cím az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezéseket 
megállapító tanácsi határozatra irányuló javaslatról 
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