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RÖVID INDOKLÁS

This draft Regulation defines the tasks of the European Regional Development Fund (ERDF), 
the types of expenditure eligible for assistance and the scope of its assistance with regard to 
the objectives of "convergence", "regional competitiveness and employment" and "European 
territorial cooperation". These three objectives are defined in the draft Regulation laying 
down general provisions for the Structural and Cohesion Funds and arrangements for 
managing and controlling the Funds.

The ERDF is an important contributor to Community investment in transport infrastructure 
including the Trans-European Transport Networks (TEN-T) and to support for tourism. It is 
from this perspective that your draftsman has prepared this explanatory statement which 
address which amendments could be made to the draft Regulation.

ERDF expenditure on Transport in the last programming period (2000 to 2006) is estimated at 
29 billion Euros, which comfortably exceeds the amounts, extended via the TEN-T budget 
line itself. The draft Regulation gives no amount which must be set aside from the ERDF for 
transport projects or indeed for the ERDF as a whole. This will be determined in the context 
of the Financial Perspective and the budgetary procedure.

Contents of the Draft Regulation

Your draftsman welcomes the fact that both tourism and transport investment are included in 
the areas which the ERDF will support to achieve the "convergence" objective (article 4). 
Equally welcome is the fact that promoting clean urban transport, access to transport outside 
major urban centres and the strengthening of secondary networks by improving links to TEN-
T and other transport infrastructure is a priority in the context of "regional competitiveness 
and employment"(article 4). In the same vein in order to attain "European Territorial co-
operation" the ERDF will concentrate on, inter alia, entrepreneurship in tourism; reducing 
isolation through improved access to transport; investment in the cross border sections of 
TEN-T with improved local and regional access to these; and the promotion of maritime 
security (article 6). Finally in duly justified cases financing of up to 10% of the budget may be
granted for operations of a cross border nature where the partner country is not in the EU.

Proposed amendments

While the general direction of the draft regulation is to be welcomed, and clearly a Fund 
specific Regulation is required to complement the general Regulation on the Funds, your 
draftsman considers that there are areas where amendments would bring greater clarity and 
focus.

Although ERDF support may be made available in certain circumstances to ports and for co-
operation between maritime regions there is no specific reference to ferry services. ERDF 
appropriations may promote maritime security but no mention is made of security in other 
transport modes. Moneys may be made available for tourism in rural areas and areas 
dependent on fisheries but no mention is made of tourism in the context of the urban 
dimension (article 8). Support can be provided for goods transport services and start-up for 
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transport services in outermost regions (article 11) but not as the draft currently stands in 
areas with natural handicaps. 

Your draftsman's proposed amendments address these issues.
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Regionális Bizottságot, mint felelős 
bizottságot, hogy az alábbi módosításokat vegye be jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosítása

Módosítás 1
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Az ERFA-nak foglakozni kell a 
fogyatékkal élő emberek hozzáférési 
problémáival a regionális fejlesztési 
projektek tervezésekor és kivitelezésekor, 
különösen az infrastruktúra, a közlekedés, 
valamint az információs és kommunikációs 
technológiai fejlesztések bővítésével és 
frissítésével oly módon, hogy a támogatást 
a meglévő akadályok lebontásának és a 
hozzáférést gátló új akadályok meg nem 
építésének feltételéhez köti.

Módosítás 2
(11) preambulumbekezdés

(11) Az ERFA-nak biztosítania kell az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós 
Alapból származó támogatással való 
összhangot. Biztosítania kell továbbá a 
kiegészítő jelleget és a többi közösségi 
politikával való összhangot.

(11) Az ERFA-nak biztosítania kell az 
Európai Szociális Alappal és a Kohéziós 
alappal való összhangot. Biztosítania kell 
továbbá a kiegészítő jelleget és a többi 
közösségi politikával való összhangot, 
kitüntetett figyelmet szentelve az új 
szomszédsági politikának, a bővítésnek és 
az energiapolitikának. Szükség van tehát a 
Regionális Politikai Főigazgatóság és a 
Bizottság Bővítési Főigazgatósága által 
irányított pénzügyi eszközök 
összehangolására, a kiegészítő jelleg és az 
összhang biztosítására a tagállamok és a 
nem tagállamok számára szolgáló pénzügyi 
eszközök között.

  
1A HL-ban még nem jelent meg .
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Indoklás

ERDF is managed by DG Regio while Tacis and Cards belong to DG Enlargement. Because 
of differences in regulation and provisions of these tools, cross-border and transnational 
projects from inside and outside of the Community often cannot be linked.Módosítás 3

2. cikk, (2) bekezdés

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, különös tekintettel 
a versenyképesség és az innováció 
fokozására, a fenntartható munkahelyek 
létrehozására és a környezetvédelmileg 
megfelelő növekedés elősegítésére.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, különösen:

- a versenyképesség és az innováció 
fokozására, a fenntartható munkahelyek 
létrehozására és a környezetvédelmileg 
megfelelő növekedés elősegítésére, a férfiak 
és nők közötti egyenlőségre, a hátrányos 
megkülönböztetésre és a társadalmi 
kirekesztés megszüntetésére;
- a fogyatékkal és korlátozott mozgási 
lehetőséggel élő embereket az áruk és 
szolgáltatások elérésében korlátozó 
akadályok lebontására oly módon, hogy az 
említett csoportokat érintő 
akadálymentesítést szabja az Alapból való 
részesedés feltételéül.

Módosítás 4
4. cikk 5. pont

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyon támogatását, amely a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségét kínálja, a kulturális örökség 
védelmét és bővítését a gazdasági fejlődés 
támogatása érdekében, valamint az olyan 
támogatást, amely az új, magasabb 
hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások 
révén a turisztikai szolgáltatások kínálatának 
bővítésére irányul;

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyon támogatását, amely a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségét kínálja, amely hozzáférhető a 
fogyatékkal élők, a hosszú ideje/állandó 
egészségügyi problémákkal küzdők, és az 
idős nyugdíjasok számára, a kulturális 
örökség védelmét és bővítését a gazdasági 
fejlődés támogatása érdekében, valamint az 
olyan támogatást, amely az új, magasabb 
hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások 
révén a turisztikai szolgáltatások kínálatának 
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bővítésére irányul, és megkönnyíti a váltást 
egy új, fenntarthatóbb turizmus modellje 
felé.

Módosítás 5
4. cikk 6. pont 

6) közlekedési befektetések, ideértve a 
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;

6) közlekedési befektetések, ideértve a 
transzeurópai hálózatokat, a nagyobb 
európai technikai és logisztikai projekteket 
(mint a GALILEO) és a tiszta városi 
közlekedésre irányuló, az egész városra 
kiterjedő integrált stratégiákat, különösen a 
tömegközlekedés terén, amelyek 
hozzájárulnak az utas- és áruszállításhoz 
való hozzáférés, különösen a fogyatékkal 
élő személyek, a hosszú ideje/állandó 
egészségügyi problémákkal küzdők és az 
idős nyugdíjasok hozzáféréséhez, valamint e 
szolgáltatások minőségének javításához, a 
kiegyensúlyozottabb módozati megoszlás 
kialakításához, az intermodális rendszerek 
előmozdításához és a környezeti hatások 
mérsékléséhez;

Módosítás 6
4. cikk 8. pont 

8) oktatási befektetések, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének 
növekedéséhez és életminőségük 
javulásához;

8) oktatási befektetések, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének 
növekedéséhez és életminőségük 
javulásához az új technológiák alkalmazása 
révén (mint amilyenek a digitális 
iskolatáblák) a távoli elérés megkönnyítése 
érdekében;

Módosítás 7
4. cikk 9. pont 

9) egészségügy, ideértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésére és javítására irányuló 
befektetéseket, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régió 

9) egészségügy, ideértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésére és javítására, valamint 
az egészségügyhöz való egyenlő 
hozzáférésre irányuló befektetéseket, 
amelyek hozzájárulnak a regionális 
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életminőségének javulásához; fejlődéshez és a régió életminőségének 
javulásához;

Módosítás 8
5. cikk 1. pont a) pont

a) a közvetlenül a regionális gazdasági 
fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó 
regionális K+TF és innovációs kapacitások 
bővítése az ipar- vagy technológiaspecifikus 
kompetenciaközpontok támogatása, a 
technológiaátadás előmozdítása és az 
innováció előmozdítását célzó technológiai 
előrejelzés és a politikák nemzetközi 
teljesítményértékelésének kidolgozása, 
valamint a vállalatok közti együttműködés 
és a közös K+TF és innovációs politikák 
támogatása révén;

a) a közvetlenül a regionális gazdasági 
fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódó 
regionális K+TF és innovációs kapacitások 
megteremtése és bővítése az ipar- vagy 
technológiaspecifikus 
kompetenciaközpontok támogatása, a 
technológiaátadás előmozdítása és az 
innováció előmozdítását célzó technológiai 
előrejelzés és a politikák nemzetközi 
teljesítményértékelésének kidolgozása, 
valamint a vállalatok közti együttműködés 
és a közös K+TF és innovációs politikák 
támogatása révén;

Módosítás 9
5. cikk 2. pont a) pont

a) a szennyezett területek és a talaj 
kármentesítésére irányuló befektetések 
ösztönzése, továbbá a biodiverzitáshoz 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
ösztönzése, valamint a Natura 2000 
támogatása, 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 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
ösztönzése, valamint a Natura 2000 
támogatása, amely a vidéki területek 
fenntartható fejlődéséhez és 
diverzifikációjához járul hozzá; az 
intézkedéseket többek között a következőkre 
kell összpontosítani, különösképpen a 
turizmus tekintetében:
- turizmus, beleértve a természeti és 
kulturális vagyont, mint a fenntartható 
turizmus fejlődési potenciálját;
- a turisztikai szolgáltatás ellátásának 
javítására irányuló segélyek új, magas 
hozzáadott értékű szolgáltatásokon 
keresztül;
- a kulturális örökség védelme és fokozása 
a gazdasági fejlődés támogatása során.
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Indoklás

Investment in biodiversity and Natura 2000 is not only linked to direct economic benefits. 
Tourism and promotion of natural and cultural assets play an important part in building 
regional competitiveness and employment. This premise has been accepted under the present 
round of structural funds and has been successfully used to achieve targets.

Módosítás 10
5. cikk 2. pont c) pont

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása;

c) a környezetbarát tömegközlekedés 
előmozdítása;

Módosítás 11
5. cikk 3. pont a) pont

a) a másodlagos hálózatok megerősítése a 
TEN szállítási hálózathoz, a regionális vasúti 
csomópontokhoz, repülőterekhez és 
kikötőkhöz vagy a multimodális 
platformokhoz való kapcsolatok 
erősítésével, a fő vasútvonalakhoz való 
sugárirányú kapcsolatok kiépítésével, 
valamint a regionális és helyi belföldi vízi 
utak fejlesztésével;

a) a másodlagos hálózatok megerősítése a 
TEN szállítási hálózathoz, a regionális vasúti 
csomópontokhoz, repülőterekhez és 
kikötőkhöz vagy a multimodális 
platformokhoz való kapcsolatok 
erősítésével, a fő vasútvonalakhoz való 
sugárirányú kapcsolatok kiépítésével, 
valamint a regionális és helyi belföldi vízi 
utak fejlesztésével és a szigeteken az 
alapszolgáltatások ellátásához szükséges 
kompszolgáltatások támogatásával;

Indoklás

The use of Community funds to support ferry services must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Módosítás 12
6. cikk 1. pont b) pont

b) a környezet védelmének és a közös 
környezetgazdálkodás ösztönzése;

b) a környezet védelmének és a közös 
környezetgazdálkodás és a természetes 
kockázatmegelőzés ösztönzése;

Indoklás

Natural risk prevention has a clear cross-border dimension and should not be excluded from 
ERDF assistance.
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Módosítás 13
6. cikk 1. pont d) pont 

d) az infrastruktúrák együttműködésének, 
kapacitásának és közös használatának 
fejlesztése különösen az olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra és az oktatás.

d) az infrastruktúrák együttműködésének, 
kapacitásának és közös használatának 
fejlesztése,  és az infrastruktúrákhoz való 
hozzáférés, különösen az olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra és az oktatás.

Módosítás 14.
6. cikk 1. pont vége

Emellett az ERFA hozzájárulhat a határokon 
átnyúló munkaerőpiacok integrációjának, a 
helyi foglalkoztatási kezdeményezések, az 
egyenlő esélyek, a képzés és a társadalmi 
integráció támogatásához, valamint az 
emberi erőforrások és a K+TF létesítmények 
megosztásának támogatásához.

Emellett az ERFA hozzájárulhat a határokon 
átnyúló munkaerőpiacok integrációjának, a 
helyi foglalkoztatási kezdeményezések, az 
egyenlő esélyek, a képzés és a társadalmi 
integráció, a hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésének támogatásához, valamint 
az emberi erőforrások és a K+TF 
létesítmények megosztásának 
támogatásához.

Módosítás 15.
6. cikk 2. pont b) pont 

b) a hozzáférhetőség javítása, ideértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszait érintő beruházásokat is, a nemzeti 
és a transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz való javított helyi és 
regionális hozzáférést, a nemzeti és a 
regionális rendszerek fokozott 
interoperabilitását, valamint a fejlett 
kommunikációs- és információtechnológia 
támogatását;

b) a hozzáférhetőség javítása, ideértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszait érintő beruházásokat is, a nemzeti 
és a transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz való javított helyi és 
regionális hozzáférést, különösen a városi 
területekről, a nemzeti és a regionális 
rendszerek fokozott interoperabilitását, 
valamint a fejlett logisztika, valamint a 
fejlett kommunikációs- és 
információtechnológia támogatását;

Módosítás 16
6. cikk 2. pont c) pont 
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c) kockázatmegelőzés, ideértve tengeri
biztonság támogatását és az árvízvédelmet, a 
tenger és a belvizek szennyezése elleni 
védelmet, az erózió megelőzését és az 
erózió, a földrengések és a lavinák elleni 
védelmet, illetve ezek megelőzését. A 
programok tartalmazhatják az eszközök 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, a 
transznacionális támogatások tervezését és 
végrehajtását, a közös kockázat-felderítő 
rendszereket, valamint a természeti és 
technológiai kockázatok 
tanulmányozásához, megelőzéséhez, 
nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez 
szükséges közös eszközök kidolgozását. 

c) kockázatmegelőzés, ideértve közlekedési
biztonság támogatását és az árvízvédelmet, a 
tenger és a belvizek szennyezése elleni 
védelmet, az erózió és az elsivatagosodás
megelőzését és az erózió, a földrengések és a 
lavinák elleni védelmet, illetve ezek 
megelőzését. A programok tartalmazhatják 
az eszközök biztosítását és az infrastruktúra 
fejlesztését, a transznacionális támogatások 
tervezését és végrehajtását, a közös 
kockázat-felderítő rendszereket, valamint a 
természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozásához, megelőzéséhez, 
nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez 
szükséges közös eszközök kidolgozását.

Módosítás 17
6. cikk 2. pont d) pont

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésével kapcsolatos 
ügyekhez kapcsolódó tudományos és 
technológiai hálózatok létrehozása, ideértve 
az egyetemek közötti hálózat létrehozását, a 
tudományos ismeretekhez való hozzáférés 
érdekében kapcsolatok létrehozását, 
valamint a K+TF intézetek és a nemzetközi 
K+TF kiválósági központok közötti 
technológiaátadáshoz való hozzáférés 
érdekében, a transznacionális konzorciumok 
kialakítása a K+TF forrásainak 
megosztásához, a technológiaátadás 
intézményeinek ikerintézményi 
együttműködése, valamint a KKV-k K+TF-
ét támogató közös pénzügyi tervezési 
eszközök fejlesztése.

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésével és a 
technológiai szakadékok áthidalásával 
kapcsolatos ügyekhez kapcsolódó 
tudományos és technológiai hálózatok 
létrehozása, ideértve az egyetemek közötti 
hálózat létrehozását, a tudományos 
ismeretekhez való hozzáférés érdekében 
kapcsolatok létrehozását, valamint a K+TF 
intézetek és a nemzetközi K+TF kiválósági 
központok közötti technológiaátadáshoz 
való hozzáférés érdekében, a 
transznacionális konzorciumok kialakítása a 
K+TF forrásainak megosztásához, a 
technológiaátadás intézményeinek 
ikerintézményi együttműködése, valamint a 
KKV-k K+TF-ét támogató közös pénzügyi 
tervezési eszközök fejlesztése.

Módosítás 18
6. cikk 2. pont da) pont

da) a természetes és a fizikai kulturális 
örökség védelme és erősítése a fenntartható 
gazdasági növekedés összefüggéseiben.
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Indoklás

This area of activity is not confined simply to the local or regional level. There are clear 
examples where transnational cooperation in problem-solving and sharing best practice are 
offering substantial European value added.

Módosítás 19
8. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

Ez összekapcsolhatja 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 struktúrák figyelembevételével 
a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat.

Ez összekapcsolhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a rozsdaövezetek rendezését, 
és a történelmi és kulturális örökség 
megőrzését és bővítését a vállalkozási kedv 
előmozdítására, az idegenforgalom, a helyi 
foglalkoztatottság, a fenntartható mobilitás
és a közösségfejlesztés szintjének javítására 
irányuló intézkedésekkel, valamint a változó 
demográfiai struktúrák figyelembevételével 
a lakosságnak nyújtott szolgáltatásokat.

Módosítás 20
9. cikk (2) bekezdés 1. pont

1) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra 1) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra, 
különösképpen a turisták számára;

Módosítás 21
9. cikk (2) bekezdés 3. pont

3) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra 3) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra, 
különösképpen a turisták számára;

Módosítás 22
10. cikk (2) bekezdés
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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 közjavak szolgáltatásainak 
támogatása révén a lakosság 
hozzáférésének javítására irányuló 
befektetések finanszírozásához, az 
elmaradott régiókban az 
alapszolgáltatásokhoz szükséges árucikkek 
szállításának támogatásához, beleértve az 
induló vállalkozások támogatását, a 
kulturális örökséggel kapcsolatos gazdasági 
tevékenységek támogatásához és 
fejlesztéséhez, a természeti erőforrások 
fenntartható használatának támogatásához, 
valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

Indoklás

The use of Community funds to support goods transport must not affect competition in the 
market economy and should therefore be confined to basic services.

Accessibility should be encouraged not only for businesses but also for residents of areas 
facing handicaps.
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