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MÓDOSÍTÁSOK

A Foglalkoztatási és Szociáis Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) preambulumbekezdés

(6) A strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet 20. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában előírt Urban közösségi 
kezdeményezés tapasztalataira és erősségeire 
építkezve a városi dimenziót az ezen terület 
intézkedéseinek az ERFA által 
társfinanszírozott működési programokba 
történő teljes integrációjával kell 
megerősíteni.
 

(6) A strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet 20. cikke (1) bekezdésének 
b) pontjában előírt Urban közösségi 
kezdeményezés tapasztalataira és erősségeire 
építkezve a városi dimenziót az ezen terület 
intézkedéseinek az ERFA által 
társfinanszírozott működési programokba 
történő teljes integrációjával kell 
megerősíteni, és egybe kell vonni mind a 
gazdasági, mind a foglalkoztatáspolitikai 
intézkedéseket, kiegészítve a társadalmi 
kirekesztés elleni küzdelemmel és a 
környezet javítására irányuló 
intézkedésekkel. 

Módosítás: 2
(10) preambulumbekezdés

(10) Az ERFA-nak foglalkoznia kell a 
hozzáférhetőség problémáival és a nagy 
piacoktól való távolsággal is, amellyel a 
rendkívül alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 6. jegyzőkönyvében is 
szerepel. Az ERFA-nak tekintettel kell 
lennie azokra az egyedi nehézségekre, 
amelyekkel földrajzi elhelyezkedésük miatt 
lassan fejlődő szigetek, hegyvidéki területek 

(10) Az ERFA-nak foglalkoznia kell a 
hozzáférhetőség problémáival és a nagy 
piacoktól való távolsággal is, amellyel a 
rendkívül alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek amint az Ausztria, Finnország 
és Svédország csatlakozási okmányának 6. 
jegyzőkönyvében is szerepel. Az ERFA-nak 
tekintettel kell lennie azokra az egyedi 
nehézségekre, amelyekkel földrajzi 
elhelyezkedésük miatt lassan fejlődő 
szigetek, vagy Ceuta és Melilla autonóm 



PE 353.395v02-00 4/19 AD\562340HU.doc

HU

és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek.

városok, nagy népsűrűségű és magas 
munkanélküliségi rátával küzdő európai 
városok, hegyvidéki területek és alacsony 
népsűrűségű területek szembesülnek.

Módosítás:3
1. cikk, (2) albekezdés

A rendelet megállapítja a városi és vidéki 
térségek, a halászattól függő térségek, a 
legtávolabbi régiók és a természeti 
hátrányokkal érintett térségek kezelésére 
vonatkozó különleges rendelkezéseket.

A rendelet megállapítja a városi és vidéki 
térségek, a halászattól függő térségek, a 
legtávolabbi régiók, a természeti 
hátrányokkal érintett térségek valamint a 
nagy népsűrűségű és magas 
munkanélküliséggel küzdő elszigetelt 
térségek kezelésére vonatkozó különleges 
rendelkezéseket.

Módosítás: 4
2. cikk, (1) bekezdés

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához azáltal, hogy 
csökkenti a regionális egyenlőtlenségek 
mértékét, és támogatja a regionális gazdaság 
strukturális fejlesztését és kiigazítását, 
ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását 
is. 

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához azáltal, hogy 
csökkenti a regionális egyenlőtlenségek 
mértékét, és támogatja a regionális gazdaság 
strukturális fejlesztését és kiigazítását, 
ideértve mind a hanyatló ipari régiók és 
területek átalakítását, mind a 
munkanélküliség és a szegénység elleni 
küzdelmet.

Indokolás

The development of declining industrial regions must be one leg in attaining the objective, 
since in these regions a situation already exists which needs to be remedied. Having said that, 
we should focus on what is a major issue in the development of places and human resources, 
namely the fight against poverty, which can occur only under conditions of full and sound 
employment.

Módosítás: 5
2. cikk, (2) bekezdés

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
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Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció 
fokozásának, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsen és támogassa a 
környezeti szempontból megfelelő 
növekedést.

Közösség prioritásainak, és különösen a 
gazdasági növekedés, a versenyképesség és 
az innováció fokozásának, hogy fenntartható 
munkahelyeket teremtsen és támogassa a 
környezeti szempontból megfelelő 
növekedést, valamint biztosítsa a férfiak és 
a nők közötti egyenlőséget, a nemi, faji, 
etnikai, társadalmi hovatartozáson, illetve a 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló hátrányos megkülönböztetéssel 
való szembeszállást, gondoskodva arról, 
hogy az Alapból csak olyan projekt 
részesülhet, amely hozzáférést biztosít a 
fogyatékkal élő emberek számára.

Indokolás

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Módosítás: 6
3. cikk, (2) bekezdés, c) pont

c) más fejlesztési kezdeményezések, ideértve 
a vállalatoknak nyújtott szolgáltatásokat, és 
a finanszírozási eszközök létrehozását és 
fejlesztését, például a kockázati tőkét, a 
kölcsön- és garancialapokat és a helyi 
fejlesztési alapokat, a kamattámogatást, a 
helyi szolgáltatásokat, valamint a régiók, 
városok és az érintett társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi szereplők közötti 
tapasztalatcserét;

c) más fejlesztési és foglalkoztatási 
kezdeményezések, ideértve a vállalatoknak 
nyújtott szolgáltatásokat, és a finanszírozási 
eszközök létrehozását és fejlesztését, például 
a kockázati tőkét, a kölcsön- és 
garancialapokat és a helyi fejlesztési 
alapokat, a kamattámogatást, a helyi 
szolgáltatásokat, valamint a régiók, városok 
és az érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi szereplők közötti 
tapasztalatcserét;

Módosítás: 7
3. cikk, (2) bekezdés, ca) pont (új)
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ca) a munkavállalók folyamatos képzése 
különös tekintettel a technológiai 
újításokra;

Indokolás

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.

Módosítás: 8
4. cikk, bevezető rész

A „konvergencia” célkitűzés értelmében az 
ERFA a fenntartható integrált regionális és 
helyi gazdasági fejlesztésre összpontosítja a 
támogatást a helyi kapacitás mobilizálásával 
és erősítésével, a regionális gazdasági 
struktúrák modernizációjára és 
diverzifikációjára irányuló programok révén, 
elsősorban a következő területeken:

A „konvergencia” célkitűzés értelmében az 
ERFA a fenntartható integrált regionális és 
helyi gazdasági fejlesztésre összpontosítja a 
támogatást a helyi kapacitás mobilizálásával 
és erősítésével, a regionális és helyi 
gazdasági struktúrák modernizációjára és 
diverzifikációjára irányuló programok révén, 
elsősorban a következő területeken:

Módosítás: 9
4. cikk, 1. pont 

1. kutatás és technológiafejlesztés (K+TF), 
innováció és vállalkozás, ideértve a 
regionális kutatási és technológiafejlesztési 
kapacitás erősítését, a kis- és 
középvállalkozásoknak a K+TF és a 
technológiaátadás terén nyújtott támogatás, a 
KKV-k és az egyetemek, továbbá a 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
erősítése, az üzleti hálózatok és csoportok 
kialakítása, a KKV-k csoportjai számára 
nyújtott üzleti és technológiai szolgáltatások 
támogatása, új finanszírozási eszközök révén 
a vállalkozói kedv előmozdítása és a KKV-k 
innovációjának finanszírozása új 
finanszírozási eszközök révén;

1. kutatás és technológiafejlesztés (K+TF), 
innováció és vállalkozás, ideértve a 
regionális kutatási és technológiafejlesztési 
kapacitás erősítését, a kis- és 
középvállalkozásoknak a K+TF és a 
technológiaátadás terén nyújtott támogatás, a 
KKV-k és az egyetemek, továbbá a 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
erősítése, az üzleti hálózatok és csoportok 
kialakítása, a KKV-k és a 
mikrovállalkozások csoportjai számára 
nyújtott üzleti és technológiai szolgáltatások 
támogatása, új finanszírozási eszközök révén 
a vállalkozói kedv előmozdítása és a KKV-k 
és a mikrovállalkozások innovációjának 
finanszírozása új finanszírozási eszközök 
révén;
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Módosítás: 10
4. cikk, 1a) pont (új) 

1a) A férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítása a munkaerőpiacon, 
különösen olyan vállalkozások, 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
beindításának a támogatásán keresztül, 
amelyek megkönnyítik a család és a 
szakmai élet összeegyeztetését;

Módosítás: 11
4. cikk, 2. pont 

2. információs társadalom, ideértve a helyi 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, az on-line közszolgáltatások 
fejlesztését és hozzáférésük bővítését, 
támogatás és szolgáltatások nyújtása a 
KKV-k részére az információs és 
kommunikációs technológiák (ICT) 
átvételéhez és hatékony használatához;

2. információs társadalom, ideértve a helyi 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, az on-line közszolgáltatások 
fejlesztését és hozzáférésük bővítését, 
különösképpen a fogyatékkal élő személyek 
és más társadalmilag kirekesztett csoportok 
számára, támogatás és szolgáltatás nyújtása 
a KKV-k részére az információs és 
kommunikációs technológiák (ICT) 
átvételéhez és hatékony használatához;

Indokolás

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 regions only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

Inclusion is an essential element of the European Community’s objective to achieve an 
information society for all, ie. the promotion of access to the information society for 
vulnerable groups. The ERDF must be fully committed to the overall aims and objectives of e-
inclusion and e-accessibility and, therefore, must ensure that the activities supported in this 
field give attention and recognition of the need to promotion and secure accessibility by 
disabled persons to the information society.

Módosítás: 12
4. cikk, 2a) pont (új) 

2a) helyi foglalkoztatási és fejlesztési 
kezdeményezések: segítségnyújtás olyan 
helyi szolgáltatásokat nyújtó struktúráknak, 
amelyek új munkahelyek létrehozására 
irányulnak, az Európai Szociális Alap 
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(ESZA) által finanszírozott intézkedések 
kivételével.

Módosítás: 13
4. cikk, 3. pont  

3) környezet, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
városi szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
szabályozását, a szennyezett ipari területek 
és a talaj mentesítését, a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetvédelmi vezetési 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

3) környezet, ideértve a 
hulladékgazdálkodással és 
újrafeldolgozással, vízellátással, a városi 
szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
szabályozását, a szennyezett ipari területek 
és a talaj mentesítését, a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetvédelmi vezetési 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

Módosítás: 14
4. cikk, 5. pont

5. turizmus, köztük azon természeti és 
kulturális értékek előmozdítása, melyek 
képesek a fenntartható turizmus 
fejlesztésére, a gazdasági fejlődést 
elősegítve a kulturális örökség védelmére és 
javítására, a turisztikai szolgáltatások 
javítására irányuló támogatások új, 
magasabb szintű hozzáadott értékű 
szolgáltatások révén. 

5. turizmus, köztük azon természeti és 
kulturális értékek előmozdítása, melyek 
képesek a fenntartható turizmus 
fejlesztésére, a gazdasági növekedést és a 
foglalkoztatás fejlődését elősegítve a 
társadalmi és kulturális örökség védelmére 
és javítására. Mindez kiterjed a turisztikai 
szolgáltatások javítására, különösen az 
idegenforgalomban dolgozók szakképzésére 
irányuló támogatásokra is, új, magasabb
szintű hozzáadott értékű szolgáltatások 
révén.

Módosítás: 15
4. cikk, 6. pont  

6) közlekedési befektetések, ideértve a 6) közlekedési befektetések, ideértve a 
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transzeurópai hálózatokat és a tiszta városi 
közlekedésre irányuló, az egész városra 
kiterjedő integrált stratégiákat, amelyek 
hozzájárulnak az utas- és áruszállításhoz 
való hozzáférés, valamint e szolgáltatások 
minőségének javításához, a 
kiegyensúlyozottabb módozati megoszlás 
kialakításához, az intermodális rendszerek 
előmozdításához és a környezeti hatások 
mérsékléséhez;

transzeurópai hálózatokat és a tiszta városi 
közlekedésre irányuló, az egész városra 
kiterjedő integrált stratégiákat, amelyek 
hozzájárulnak az utas- és áruszállításhoz 
való hozzáférés, különös tekintettel a 
fogyatékkal élő személyeknek a 
közlekedéshez való egyenrangú 
hozzáférése, valamint e szolgáltatások 
minőségének javításához, a 
kiegyensúlyozottabb módozati megoszlás 
kialakításához, az intermodális rendszerek 
előmozdításához és a környezeti hatások 
mérsékléséhez; 

Indokolás

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 region only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Módosítás: 16
4. cikk, 7. pont

7. energia, ideértve a transzeurópai 
hálózatokat is, amelyek hozzájárulnak az 
ellátás biztonságának javításához, a belső 
piac kiépítéséhez és a környezeti 
szempontok integrációjához, továbbá az 
energiahatékonyság javítását és a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának fejlesztését;

7. energia, ideértve a transzeurópai 
hálózatokat is, amelyek hozzájárulnak az 
ellátás biztonságának és minőségének
javításához, a munkahelyek megőrzéséhez,
a belső piac kiépítéséhez és a környezeti 
szempontok integrációjához, továbbá az 
energiahatékonyság javítását és a megújuló 
energiaforrások alkalmazásának fejlesztését;

Módosítás: 17
4. cikk, 8. pont
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8. oktatási befektetések, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének 
növekedéséhez és az életminőség 
javulásához;

8. oktatási és szakképzési befektetések, 
amelyek hozzájárulnak a régiók 
vonzerejének növekedéséhez és az 
életminőség javulásához; és a 
munkavállalóknak az új technológiákkal 
kapcsolatos folyamatos képzéséhez;

Indokolás

The continuous training of workers, particularly of older workers, will in principle ensure 
high quality performance at work and familiarity with the new technologies, and will then 
help eliminate the phenomenon of the gradual replacement of the ‘older’ staff by younger 
staff who are more closely attuned to modern professional requirements. Lifelong learning 
must be a basic factor in safeguarding work and equal opportunities.

Módosítás: 18
4. cikk, 9. pont 

9. egészségügy, ideértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésére és javítására irányuló 
befektetéseket, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régió 
életminőségének javulásához;

9. egészségügy, ideértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésére és javítására, valamint a 
veszélyeztetett csoportok egészségügyi 
ellátáshoz való egyenlő hozzáférésére
irányuló befektetéseket, amelyek 
hozzájárulnak a helyi és regionális 
fejlődéshez és a régió életminőségének 
javulásához;

Indokolás

Article 4 of ERDF which concerns Objective 1 region only, rightly gives emphasis to the 
importance of the information society. 

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible physical 
environment for disabled persons in relation to tourism, transport and the built environment.

It is of vital importance that Structural Funds do not lead to the creation of further access 
barriers for disabled people; therefore explicit reference is necessary to link accessibility 
requirements for disabled persons to allocation of resources.

Attention must also be given to ensuring vulnerable groups, such as disabled persons, have 
equal access to health care including access to health care information which should be 
provided in accessible formats for disabled persons.

Módosítás: 19
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4. cikk, 10. pont  

10. a KKV-kba történő befektetések 
közvetlen támogatása, amelyek 
hozzájárulnak a munkahelyek teremtéséhez 
és megőrzéséhez. 

10. a KKV-kba történő befektetések 
közvetlen támogatása, amelyek 
hozzájárulnak a technológiai 
modernizációhoz és a fenntartható, magas 
minőségű foglalkoztatás megteremtéséhez 
és megőrzéséhez.

Indokolás

Whether SMEs can be profitable and therefore viable depends to a great extent on how up-to-
date they are and therefore how accessible they are to consumers. The modernisation of 
SMEs will bring profitability and will therefore ensure both the existence and the quality of 
jobs.

Módosítás: 20
5. cikk, 1. pont

1. innováció és a tudásalapú gazdaság, a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
előmozdító regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és végrehajtásának 
támogatása, és különösen a következők által:

1. innováció és a tudásalapú gazdaság, a 
munkahelyteremtést és a hatékony 
regionális innovációs rendszereket 
előmozdító regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és végrehajtásának 
támogatása révén, amelynek szintén 
számításba kell vennie a hozzáférés 
szempontjait a fogyatékkal élő emberek 
számára, különösen a következők által:

Indokolás

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons.

Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional development strategy and 
must be recognised as one of the priorities.

In relation to urban development, particular attention to socially excluded persons is 
necessary notably in urban planning. Accessibility for disabled persons to the urban 
environment is essential.

Módosítás: 21
5. cikk, 1. pont, a) pont

a) a közvetlenül a regionális gazdasági a) a közvetlenül a regionális gazdasági 
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fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó 
regionális K+TF és innovációs kapacitások 
bővítése, az ipar- vagy technológiaspecifikus 
szakértői központok támogatásával, a 
technológiaátadás előmozdításával és az 
innovációt ösztönző technológiai előrejelzés 
és a politikák nemzetközi összehasonlító 
teljesítményértékelésének kidolgozásával, 
valamint a vállalatok közti együttműködés 
és a közös K+TF és innovációs politikák 
támogatásával; 

fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó 
regionális K+TF és innovációs kapacitások 
bővítése, a munkanélküliség és a 
szegénység elleni küzdelem, az ipar- vagy 
technológiaspecifikus szakértői központok
támogatásával, a technológiaátadás 
előmozdításával és az innovációt ösztönző 
technológiai előrejelzés és a politikák 
nemzetközi összehasonlító 
teljesítményértékelésének kidolgozásával, 
valamint a vállalatok közti együttműködés 
és a közös K+TF és innovációs politikák 
támogatásával; 

Indokolás

Combating unemployment and poverty must constitute a primary objective, and it should be 
understood that it is indissoluble linked to development and technological progress.

Módosítás: 22
5. cikk, 1. pont, ba) pont (új) 

ba) az infrastruktúráról való gondoskodás, 
a helyi és foglalkoztatási fejlesztésnek 
megfelelő méretekben;

Indokolás

This wording is taken from the existing regulation where it applies to local employment 
initiatives, in particular in urban areas.

Módosítás: 23
5. cikk, 1. pont, bb) pont (új) 

bb) segítségnyújtás olyan helyi 
szolgáltatásokat nyújtó struktúráknak, 
amelyek új munkahelyek létrehozására 
irányulnak, az Európai Szociális Alap 
(ESZA) által finanszírozott intézkedések 
kivételével;

Módosítás: 23
5. cikk, 1. pont, ca) pont (új) 
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ca) a férfiak és a nők közötti egyenlőség 
előmozdítása a munkaerőpiacon, 
különösen az olyan vállalkozások, 
infrastruktúrák és szolgáltatások 
beindításának a támogatásán keresztül, 
amelyek megkönnyítik a család és a 
szakmai élet összeegyeztetését, a női 
vállalkozók számára az új ötletek gazdasági 
felhasználásának megkönnyítésére hozott 
specifikus intézkedésekkel, és olyan 
intézkedésekkel együtt, amelyek ösztönzik 
az egyetemekről és a meglévő 
vállalkozásokból kiinduló új vállalkozások 
indulását;

Módosítás: 25
5. cikk, 1. pont, da) pont (új) 

da) a városi és vidéki területek leginkább 
hátrányos helyzetű csoportjainak aktív 
részvételének növelése a közösségük és a 
helyi gazdaság fejlesztésében;

Módosítás: 26
5. cikk, 2. pont, a) pont

a) a szennyezett területek és talaj 
kármentesítésére irányuló befektetések 
ösztönzése, továbbá a biodiverzitáshoz és a 
Natura 2000-hez kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztésének elősegítése, amely a vidéki 
területek fenntartható gazdasági fejlődéséhez 
és diverzifikációjához járul hozzá;

a) a szennyezett területek és a talaj 
kármentesítésére irányuló befektetések 
ösztönzése, továbbá a biodiverzitáshoz és a 
Natura 2000-hez kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztésének elősegítése, amely a vidéki 
területek munkahelyeinek megőrzéséhez és 
az e területeken folyó termelés fenntartható 
gazdasági fejlődéséhez és
diverzifikációjához járul hozzá;

Módosítás: 27
5. cikk, 2. pont, c) pont 

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása;

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása, amely mindenki számára 
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hozzáférhető, beleértve a fogyatékkal élő 
személyeket;

Indokolás

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is Necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Módosítás: 28
5. cikk, 3. pont 

3) az általános gazdasági érdekű szállítási 
és távközlési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés a nagyobb városközpontokon 
kívül, különösen:

3) az általános gazdasági érdekű szállítási 
és távközlési szolgáltatásokhoz való 
hozzáférés, különösen a fogyatékkal élő 
személyek és más társadalmilag kirekesztett 
csoportok számára, a nagyobb 
városközpontokon kívül, különösen:

Indokolás

The ERDF is an essential tool for reducing and alleviating social exclusion of disabled 
persons in all areas of life in particular by promoting and creating an accessible environment 
for disabled persons. Accessibility is a crucial and central part of a sustainable regional 
development strategy and must be recognised as one of the priorities. In relation to urban 
development, particular attention to socially excluded persons is necessary notably in urban 
planning. Accessibility for disabled persons to the urban environment is essential.

Módosítás: 29
6. cikk, 1. pont, bevezető rész

1) határokon átnyúló gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fejlesztése fenntartható 
területi fejlődésre irányuló közös stratégiák 
révén, elsősorban:

1) határokon átnyúló gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fejlesztése fenntartható 
területi fejlődésre és fenntartható 
foglalkoztatásra irányuló közös stratégiák 
révén, elsősorban:

Módosítás: 30
6. cikk, 2. pont, da) pont (új)
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da) közös infrastruktúra megteremtése a 
határokon átnyúló folyamatos oktatási és 
képzési rendszerek – különösen a két- és 
többnyelvű képzés –számára;

Módosítás: 31
8. cikk, (1) bekezdés, (1) albekezdés

(1) A(z) …/…/EK rendelet 25. cikke (4) 
bekezdésének a) pontja és a 36. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
városrehabilitációt tartalmazó tevékenység 
esetében az ERFA támogatja a részvételt 
elősegítő, integrált stratégiák fejlesztését, 
amelyek a városi agglomerációkat érintő, 
nagy koncentrációjú gazdasági, környezeti 
és társadalmi problémák kezelésére 
irányulnak.

(1) A(z) …/…/EK rendelet 25. cikke (4) 
bekezdésének a) pontja és a 36. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
városrehabilitációt tartalmazó tevékenység 
esetében az ERFA támogatja a részvételt 
elősegítő, integrált stratégiák fejlesztését, 
amelyek a városi agglomerációkat érintő, 
nagy koncentrációjú gazdasági, környezeti 
és társadalmi problémák kezelésére 
irányulnak, támogatja fogyatékkal élő 
személyek városi környezetben 
tapasztalható hozzáférési nehézségeinek 
felszámolását, és megköveteli az ERFA 
által finanszírozott városfejlesztési 
projektektől, hogy tegyenek eleget a 
hozzáférhetőség kritériumainak.

Indokolás

Urban regeneration cannot succeed if socially disadvantaged groups are not accommodated 
in urban policy and planning. In particular urban development must explicitly recognise the 
need to promote an urban environment which is accessible for disabled people.

Módosítás: 32
8. cikk, (1) bekezdés, (2) albekezdés

Ez ötvözheti a fizikai környezet 
rehabilitációját, a rozsdaövezetek rendezését, 
és a történelmi és kulturális örökség 
megőrzését és bővítését a vállalkozási kedv 
előmozdítására, a helyi foglalkoztatottság és 
a közösségfejlesztés szintjének javítására 
irányuló intézkedésekkel, valamint a változó 
demográfiai struktúrákat figyelembe vevő, 
lakosságnak nyújtott szolgáltatásokkal.

Ez ötvözheti a fizikai környezet 
rehabilitációját, a rozsdaövezetek rendezését, 
és a történelmi, társadalmi és kulturális 
örökség megőrzését és bővítését a 
vállalkozási kedv előmozdítására, a helyi 
foglalkoztatottság és a közösségfejlesztés
szintjének javítására irányuló 
intézkedésekkel, kitüntetett figyelmet 
szentelve azoknak a személyeknek az 
életminőségére, akik valamilyen 
fogyatékkal élnek, valamint a változó 
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demográfiai struktúrákat és 
munkanélküliség arányát figyelembe vevő, 
lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat.

Módosítás: 33
9. cikk, 5a) pont (új) 

5a) a szegénység és a munkanélküliség 
ellen folytatott küzdelem;

Indokolás

See justifications to amendments 4 and 21.

Módosítás: 34
9. cikk, 5b) pont (új) 

5b) a munkavállalók képzése, 
elhelyezkedésük és szakmai helyzetük 
javítása érdekében.

Indokolás

See justifications to amendments 7 and 17.

Módosítás: 35
10. cikk, (1) bekezdés

Az ERFA által társfinanszírozásban 
részesített olyan regionális programoknak, 
amelyek a(z) …/…/EK rendelet 52. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
természeti hátrányokkal sújtott területekre 
vonatkoznak, különös figyelmet kell 
fordítaniuk az ilyen területek sajátos 
problémáira. 

Az ERFA által társfinanszírozásban 
részesített olyan regionális programoknak, 
amelyek a(z) …/…/EK rendelet 52. cikke 
(1) bekezdésének b) pontjában említett 
természeti hátrányokkal vagy súlyos 
társadalmi problémákkal sújtott területekre 
vonatkoznak, különös figyelmet kell 
fordítaniuk az ilyen területek sajátos 
problémáira.

Indokolás

It is very important that we take into account the specific conditions obtaining in certain 
regions in which unemployment, and also geophysical factors, exacerbate poverty, since the 
scope for development, employment and prosperity is clearly limited in relation to developed 
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centres.

Módosítás: 36
10. cikk, (2) albekezdés

A 3. és a 4. cikk sérelme nélkül az ERFA 
különösen a hozzáférhetőség javítására 
irányuló befektetések finanszírozásához, a 
kulturális örökséggel kapcsolatos gazdasági 
tevékenységek támogatásához és 
fejlesztéséhez, a természeti erőforrások 
fenntartható használatának támogatásához, 
valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

A 3. és a 4. cikk sérelme nélkül az ERFA 
különösen a hozzáférhetőség javítására 
irányuló befektetések finanszírozásához, a 
kulturális örökséggel kapcsolatos gazdasági 
és szociális tevékenységek támogatásához és 
fejlesztéséhez, a természeti erőforrások 
fenntartható használatának támogatásához, 
valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

Módosítás: 37
11. cikk, cím 

A legkülső régiók A legtávolabbi régiók valamint Ceuta és 
Melilla autonóm városai

Módosítás: 38
11. cikk, bevezető rész 

A(z) …/…/EK rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legtávolabbi régiók 
esetében segíti a működési támogatás 
finanszírozását a 4. cikk hatálya alá tartozó 
területekkel kapcsolatban, valamint a 
következő további területekkel kapcsolatban 
felmerülő költségek ellensúlyozásaképpen, a 
szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékek kivételével:

A(z) …/…/EK rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legtávolabbi régiók és a 
magas népsűrűségű Ceuta és Melilla 
autonóm városok, esetében segíti a 
működési támogatás finanszírozását a 4. 
cikk hatálya alá tartozó területekkel 
kapcsolatban, valamint a következő további 
területekkel kapcsolatban felmerülő 
költségek ellensúlyozásaképpen, a szerződés 
I. mellékletének hatálya alá tartozó termékek 
kivételével:

Módosítás: 39
11. cikk, b) pont
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b) a tárolási megszorításokhoz, a 
termelőeszközök túlzott méretéhez és 
karbantartásához és a helyi munkaerőpiacok 
emberi erőforrás-hiányához kapcsolódó 
támogatás.

b) a tárolási megszorításokhoz, a 
termelőeszközök túlzott méretéhez és 
karbantartásához, a helyi munkaerőpiacok 
emberi erőforrás-hiányához és a 
szakképzéshez kapcsolódó támogatás.

Módosítás: 39
12. cikk, 6. pont, b) pont

b) az ellenőrző és értékelő rendszerek leírása 
és az ellenőrző bizottság összetétele;

b) az ellenőrző és értékelő rendszerek leírása 
és az ellenőrző bizottság összetétele, 
valamint a partnerek véleményeinek 
dokumentálása;
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