
PA\564361HU.doc PE 353.412v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

2004/0167(COD)

29.4.2005

VÉLEMÉNY
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozó európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2004)0495– C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

A vélemény előadója: Harangozó Gábor



PE 353.412v02-00 2/17 PA\564361HU.doc

HU

PA_Leg



PA\564361HU.doc 3/17 PE 353.412v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

L'élargissement de l'Union européenne à 25 États membres a, plus qu'aucun autre, amené dans 
l'Union des régions qui souffrent de handicaps importants. Les disparités n'existent pas 
uniquement par rapport à l'UE 15, il y a également des différences de développement dans et 
entre les nouveaux États membres eux-mêmes. L'écart entre les régions rurales et urbaines, 
lui-même bien plus important dans les nouveaux membres où le secteur agricole constitue une 
grande part de l'économie globale, en est l'exemple le plus frappant. Les régions rurales 
continueront à subir d'importantes mutations structurelles; il est donc difficile d'imaginer que 
le FEADER soit la seule source de financement pour leur développement et le FEDER 
réformé doit se concentrer davantage sur elles.

Il est capital, en particulier, de veiller à ce que de telles disparités ne soient pas renforcées par 
les changements apportés au FEDER mais soient combattues et à ce que les citoyens 
originaires de toutes les régions de l'Union européenne aient la possibilité de développer, de 
moderniser et de renforcer leur environnement, leur communauté, leur économie et leur 
société, conformément aux orientations définies dans les agendas de Lisbonne et de Göteborg.

Actuellement, dans leur lutte contre le chômage de longue durée, de nombreux États membres 
ont souvent tendance à ne pas tenir compte des facteurs structurels, démographiques, sociaux 
et économiques qui concernent spécifiquement le milieu rural et, dès lors, votre rapporteur 
pour avis estime que les dispositions visant à diversifier l'économie en milieu rural ont de 
grandes potentialités. Cependant, il est important que l'accent mis sur le développement du 
tourisme en tant que nouvel employeur n'entraîne pas simplement la création d'emplois 
saisonniers faiblement rémunérés dans le tourisme pour remplacer des emplois saisonniers 
faiblement rémunérés dans l'agriculture.

Votre rapporteur pour avis propose différents amendements pour intégrer les régions rurales 
et isolées dans la vie économique plus large de l'Union, tout en s'efforçant de protéger les 
aspects originaux de la vie rurale qui risqueraient de se perdre si de telles régions étaient 
confinées dans un rôle économique plus étroitement subordonné par rapport au centre. Le 
déploiement des transports et, en particulier, des infrastructures TIC permet d'accroître le 
potentiel et la diversité de la vie économique dans ces régions. Les références spécifiques aux 
régions et aux villages périphériques à faible densité de population, ayant un faible potentiel 
d'accès à ces infrastructures visent à compenser les handicaps, notamment la distance 
physique vis-à-vis des centres économiques et des services sociaux.

L'accroissement et la diversification de l'activité économique devraient aider les régions et les 
communautés à se préserver des pressions induites, par exemple, par l'émigration et le 
chômage de longue durée, tandis que des concepts tels que le travail à distance sont à 
l'évidence susceptibles de transformer des "handicaps", comme l'isolement et un marché 
immobilier déprimé, en avantages comparatifs. Outre l'extension des infrastructures 
physiques, il est important de veiller à ce que les personnes isolées acquièrent les 
compétences nécessaires pour avoir un rôle dans la nouvelle économie et de cibler 
directement les problèmes d'exclusion sociale souvent rencontrés. Tant les commissaires 
Hübner que Fischer Boel ont récemment souligné "l'accent sur l'enseignement et la formation, 
la recherche et le développement et la promotion de l'innovation et de la durabilité" 
indispensable pour atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne ainsi que le rôle vital du 
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développement régional, urbain et rural.

En fait, il semble contre-productif d'isoler le développement rural de la politique régionale et 
il apparaît nécessaire de mettre davantage l'accent sur les besoins ruraux dans le cadre des 
réformes du FEDER. Il est grandement nécessaire de mettre en oeuvre des stratégies de 
développement complexes qui, d'une part, affrontent les obstacles à un véritable 
développement économique et qui, d'autre part, soient en synergie avec le développement 
rural. Dans cet esprit, votre rapporteur pour avis a quelques réserves concernant l'approche du 
"fonds unique" que propose la Commission.

Des efforts appréciables ont été déployés pour simplifier l'administration et la gestion des 
fonds en vue de la mise en oeuvre des objectifs mentionnés ci-dessus. En particulier, les 
instruments financiers ont été ramenés au nombre de 3. Cependant, leur champ d'application 
effectif demeure peu clair, notamment si les diverses politiques de cohésion et leurs 
programmes ne sont pas mieux coordonnés mutuellement et avec les autres politiques de 
l'Union européenne.

La nouvelle architecture élargit le rôle du FEDER, non seulement comme vecteur d'un 
financement accru mais, avant tout, comme point de référence pour l'alignement des 
différentes politiques et différents programmes de l'Union européenne en vue de la mise en 
oeuvre des objectifs cités de convergence et de compétitivité, d'emploi et de coopération 
territoriale.

RECOMMANDATIONS

À côté de tous les aspects positifs de la proposition, nous aimerions donner à la Commission 
les recommandations suivantes:

• assurer une approche intégrée qui permettra la complémentarité entre les différents plans 
structurels en veillant à une coordination efficace de la programmation et de la mise en 
oeuvre du FEDER, du FSE et du FEADER;

• entretenir la synergie entre l'objectif de compétitivité en milieu rural et le FEADER, en 
incluant des actions du FEDER et du FSE dans les plans stratégiques ruraux et en 
élaborant des orientations stratégiques appropriées en vue d'une coordination efficace;

• maintenir l'intégrité du budget du FEADER (au niveau proposé par la Commission) étant 
donné que le FEADER agit comme un complément nécessaire au développement 
territorial européen en milieu rural;

• préciser les "critères clairs de démarcation" mentionnés à l'article 9;

• envisager une plus grande souplesse dans le champ des priorités pour les articles 4 et 5;

• inclure "Interreg" dans le nom du nouvel objectif trois, ce terme ayant une longue histoire 
et étant chargé de sens;

• envisager l'inclusion des dispositions concernant particulièrement l'objectif de coopération 
territoriale dans le règlement général et non dans le règlement du FEDER;
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• préciser les relations entre le volet particulier de la coopération transfrontalière et 
transnationale, le voisinage et le partenariat européens et l'IPA;

• élaborer des orientations communautaires appropriées pour le GECT, étant donné que sa 
valeur ajoutée, son financement et ses procédures de travail concrètes ne sont pas encore 
clairs;

• envisager une participation plus grande d'autorités décentralisées et d'autres partenaires 
sociaux pour assurer le respect des principes de partenariat et de subsidiarité;

• assurer l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, tenir compte des besoins 
spécifiques des personnes handicapées et assurer l'égalité des chances pour les minorités, 
non seulement en tant qu'objectifs horizontaux du FSE mais également dans le cadre du 
FEDER.

MÓDOSÍTÁSOK

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

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás 1
(1) preambulumbekezdés

(1) A Szerződés 160. cikkének rendelkezése 
szerint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) célja, hogy elősegítse a 
Közösségben előforduló főbb regionális 
egyenlőtlenségek orvosolását. Az ERFA 
ezért hozzájárul a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségek 
csökkentéséhez, és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók és szigetek, beleértve a 
vidéki térségeket, felzárkózásának 
előmozdításához.

(1) A Szerződés 160. cikkének rendelkezése 
szerint az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap (ERFA) célja, hogy elősegítse a 
Közösségben előforduló főbb regionális 
egyenlőtlenségek orvosolását. Az ERFA 
ezért hozzájárul a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti különbségek 
csökkentéséhez, és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók – beleértve a vidéki 
térségeket, szigeteket, hegyvidéki 
területeket, alacsony népsűrűségű 
területeket és a határokon átnyúló régiókat
– felzárkózásának előmozdításához.

  
1 HL C.../ A HL-ben még nem tették közzé.
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Indokolás

Cet amendement vise à être complet en faisant explicitement référence à toutes les régions qui 
souffrent d'un handicap.

Módosítás 2
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az ERFA kiemelt szerepet kell játsszon 
a helyi gazdaság fejlesztésében, a területi 
foglalkoztatási megállapodásokkal, az 
integrált város-és vidékfejlesztési 
programokkal és a foglalkoztatást elősegítő 
kezdeményezésekkel segítve elő az 
életszínvonal növelését és a 
területfejlesztést.

Indokolás

Pour accélérer la convergence des régions moins développées, dont beaucoup connaissent 
une montée du chômage, il est nécessaire de promouvoir des initiatives pour l'emploi.

Módosítás 3
(7) preambulumbekezdés

(7) Különös figyelmet kell szentelni az 
ERFA által nyújtott és a(z) …/…/EK 
rendelet1 alapján az Európai Mezőgazdasági 
Alap által nyújtott, valamint a(z) …/…/EK 
rendelet alapján az Európai Halászati Alap 
által nyújtott támogatás kiegészítő jellege és 
összhangja biztosításának. Az ERFA által 
társfinanszírozott programoknak ezért 
támogatniuk kell a vidék gazdaságának és a 
halászattól függő, a hagyományos 
tevékenységektől távol eső területek 
diverzifikációját.

(7) Különös figyelmet kell szentelni az 
ERFA által nyújtott és a(z) …/…/EK 
rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági 
Alap által nyújtott, valamint a(z) …/…/EK 
rendelet2 alapján az Európai Halászati Alap 
által nyújtott támogatás kiegészítő jellege és 
összhangja biztosításának. Az ERFA által 
társfinanszírozott programoknak ezért 
támogatniuk kell a vidéki területek 
gazdaságának és a halászattól függő, a 
hagyományos tevékenységektől távol eső 
területek diverzifikációját, kulturális 
fejlődését.

Módosítás 4
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(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 az olyan szigetek, 
hegyvidéki területek és alacsony 
népsűrűségű területek szembesülnek, 
amelyek földrajzi elhelyezkedése lelassítja a 
fejlődést.

(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 
a régiók autonóm fenntartható fejlődése 
érdekében tekintettel kell lennie azokra az 
egyedi nehézségekre, amelyekkel a szigetek, 
a hegyvidéki területek, a vidéki térségek az 
alacsony népsűrűségű területek és 
határokon átnyúló régiók szembesülnek, 
amelyek helyzete lelassítja a fejlődést.

Indokolás

L'objectif est d'aligner le texte du considérant 10 sur l'amendement proposé à propos du 
considérant 1 de manière à assurer une meilleure cohérence.

Módosítás 5
(13) preambulumbekezdés

(13) Támogatni kell a hatékony, a
Közösséggel szomszédos országokkal való, 
határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködést, ha ez szükséges annak 
biztosításához, hogy a tagállamoknak a 
harmadik országokkal határos régiói 
megfelelően fejlődjenek. Ennek megfelelően 
kivételes esetben engedélyezhető a harmadik 
országok területén lebonyolított 
projekteknek az ERFA által történő 
támogatásának a finanszírozása, amennyiben 
ezek a projektek a Közösség régióinak a 
javára szolgálnak.

(13) Támogatni kell a hatékony, a 
Közösséggel szomszédos országokkal való, 
határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködést, ha ez szükséges annak 
biztosításához, hogy a tagállamoknak a 
harmadik országokkal határos régiói 
megfelelően fejlődjenek. Ennek megfelelően 
kivételes esetben engedélyezhető a harmadik 
országok területén lebonyolított 
projekteknek az ERFA által történő 
támogatásának a finanszírozása, amennyiben 
ezek a projektek a Közösség régióinak a 
javára szolgálnak. Szükség van továbbá az 
„Európai területi együttműködés” 
elnevezésű célkitűzésen belül található 
országok közötti és határokon átnyúló 
együttműködés rovatait érintő pénzügyi 
források kiegyensúlyozott elosztására. A 
határokon átnyúló együttműködés 
különösen nagy figyelmet igényel, mivel az 
Unió határai jelentősen kiszélesedtek és a 
határmenti régiók között számos, a



PE 353.412v02-00 8/17 PA\564361HU.doc

HU

fejlődésben elmaradott régió szerepel.

Indokolás

Le but de cet amendement est de garantir que les ressources financières nécessaires seront 
disponibles pour relever les nouveaux défis auxquels le volet transfrontalier de la coopération 
territoriale européenne sera confronté dans une Union élargie.

Módosítás 6
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A regionális versenyképesség, 
foglalkoztatás elnevezésű célkitűzésre 
jogosult régiók szükségletei közötti eltérés 
az Unió kibővítésével jelentősen megnőttek. 
Mivel a szubszidiaritás alapelve lehetővé 
teszi a regionális hatóságok számára, hogy 
saját maguk alakítsanak ki prioritásokat, 
ezért az 5. cikk alapján tett intézkedések is 
nagyobb rugalmasságot kell élvezzenek. 
Ugyanakkor mindennek nem szabad 
megváltoztatnia az ERFA céljaira 
előirányzott pénzforrásoknak a három 
célkitűzés közötti eloszlását.. A pénzügyi 
keretet az EK .../2005 rendelet alapján kell 
fenntartani.

Indokolás

Avec ce nouveau considérant, le rapporteur pour avis cherche à garantir que la nécessité 
d'élargir le champ des interventions au titre de l'article 5 n'entraînera pas une pondération 
différente de la ventilation des ressources financières entre les trois objectifs du FEDER aux 
dépens de l'objectif de convergence, qui demeure la priorité du Fonds.

Módosítás 7
1. cikk, (2) bekezdés

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

A rendelet megállapítja a városi és vidéki 
területek, a halászattól függő területek, a 
legkülső régiók és a természeti vagy 
demográfiai hátrányokkal érintett területek 
kezelésére vonatkozó különleges 
rendelkezéseket.
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Indokolás

Pour être complet, et pour permettre à l'article 1 de couvrir également les régions faiblement 
peuplées, il convient d'introduire une référence explicite aux handicaps démographiques.

Módosítás 8
2. cikk, (1) bekezdés

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megerősítésére irányuló
támogatás finanszírozásához azáltal, hogy 
csökkenti a regionális különbségek 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 különbségek mértékét, 
és támogatja a regionális gazdaság 
strukturális fejlesztését és kiigazítását, 
ideértve a versenyképesség és az innováció 
megerősítését, a tartós munkahelyteremtést, 
a társadalmi beilleszkedést és 
esélyegyenlőséget, a környezet védelmét és 
ápolását, a hanyatló ipari régiók átalakítását, 
a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés 
elősegítését az Unión belül, figyelembe véve 
a fogyatékkal élők speciális szükségleteit, 
illetve a távolságból, elszigeteltségből eredő 
hátrányok orvoslásának szükségességét.

Indokolás

Cette nouvelle formulation permet une définition plus précise des interventions visées.

Módosítás 9
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 

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, az elhanyagolt 
városnegyedekben található közterületek 
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részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetvédelmi vezetési 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében.

rehabilitációját, a városi zöld területek 
fejlesztését, a zajártalom megelőzését, a 
vízminőség védelmét, a vízgazdálkodást, a 
tiszta tömegközlekedési eszközök 
támogatását, a kockázatmegelőzést, a vidéki 
területek tájrendezését, a biodiverzitás és az 
állat-és 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.

Indokolás

Il s'agit d'inclure sous l'objectif de convergence certains aspects concernant de nombreuses 
régions qui ne sont actuellement éligibles qu'au titre des objectifs de compétitivité régionale 
et/ou de coopération territoriale européenne. En outre, il convient également de tenir compte 
de l'aspect environnemental de la réhabilitation urbaine.

Módosítás 10
4. cikk, 5) pont

5) turizmus, ideértve a természeti és
kulturális vagyont, 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, 
történelmi és kulturális vagyont, amely a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségét kínálja, a test-és sportkultúra 
elősegítését 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;

Indokolás

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est notamment tenu de soutenir le tourisme, 
dans le cadre duquel la promotion du patrimoine naturel et culturel est prévue. Il convient ici 
de tenir également compte du patrimoine historique (entretenir le souvenir de lieux liés à des 
événements historiques importants, par exemple). Il est nécessaire de compléter ce dispositif 
car, à l'article 8, le patrimoine historique est mentionné comme étant une valeur distincte du 
patrimoine culturel. Il convient d'ajouter à l'objectif de promotion du tourisme la promotion, 
qui lui est étroitement liée, de la culture physique et du sport. Nous aspirons en effet à 
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améliorer la qualité de vie dans les régions en retard de développement, et la culture 
physique et le sport sont des facteurs qui améliorent manifestement la qualité de vie. Le 
Fonds devrait soutenir les investissements dans le domaine de la culture physique et du sport, 
tout autant dans les villes que dans les campagnes.

Módosítás 11
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 és a TEN-T 
hálózatok főútvonalán kívül eső utak 
építését, fejlesztését, figyelembe véve az 
elszigetelt, vidéki, beékelődött vagy 
valamilyen más oknál fogva az Unió 
központi régióitól távol eső régiókkal való 
kapcsolat kialakításának szükségességét,
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;

Indokolás

La construction et l'amélioration de routes en dehors de l'épine dorsale des RTE-T devraient 
figurer explicitement dans le texte du règlement, notamment du fait des observations 
formulées par la Commission lors de la réunion SAWP du 1er octobre, où la Commission a 
affirmé que les RTE-T étaient financés à partir du Fonds de cohésion et que les systèmes 
secondaires, dans le cas des routes, l'étaient également à partir du FEDER. La deuxième 
partie de l'amendement met davantage l'accent sur les besoins en matière de transports dans 
les régions périphériques.

Módosítás: 12
4. cikk, 8) pont

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

8) oktatási befektetések, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének 
növekedéséhez és az életminőség 
javulásához; vagy az oktatásban szolgálják 
az esélyegyenlőség ügyét;
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Indokolás

Le Fonds est tenu à juste titre de soutenir les investissements en faveur de l'éducation (article 
4, paragraphe 8), qui doivent contribuer à accroître l'attractivité et la qualité de vie dans les 
régions. Il conviendrait d'ajouter une indication relative à l'égalisation des chances dans le 
domaine de l'éducation. La présente question revêt une importance fondamentale. L'une des 
causes principales qui nuit à la qualité de vie des habitants des zones rurales est l'accès 
difficile à l'éducation, les établissements scolaires étant éloignés, les trajets longs et onéreux 
inévitables, etc. Compte tenu du facteur démographique et du nombre habituellement réduit 
d'élèves, le maintien des écoles dans les zones rurales est onéreux. C'est pourquoi le Fonds 
devrait également soutenir les investissements destinés à égaliser les chances au regard de 
l'éducation dans ces zones.

Módosítás: 13
4. cikk, 9) pont

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

9) egészségügy, ideértve az egészségügy 
fejlesztésére és javítására irányuló, a 
betegségek megszüntetését célzó, az 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való 
könnyebb hozzáférést biztosító 
befektetéseket, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régió 
életminőségének javulásához;

Indokolás

Au titre de l'objectif "convergence", le Fonds est également tenu, à juste titre, de soutenir les 
investissements en faveur de la santé, le soutien dans ce domaine ne devant pas se limiter à 
améliorer la fourniture des soins de santé, mais s'étendre à l'éradication des maladies ou 
prophylaxie et, ce qui est particulièrement important pour les zones rurales, accroître l'accès 
aux services médicaux car cela s'avère habituellement difficile pour les habitants de ces 
zones.

Módosítás: 14
5. cikk, bevezető szakasz

A „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés alapján az 
ERFA a fenntartható regionális fejlesztésre 
irányuló stratégiák tekintetében a következő 

A „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés alapján az 
ERFA a fenntartható regionális fejlesztésre 
irányuló stratégiák tekintetében 
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prioritásokra összpontosítja támogatását. mindenekelőtt a következő prioritásokra 
összpontosítja támogatását.

Indokolás

Votre rapporteur pour avis estime que la liste de priorités ne devrait pas être exclusive mais 
permettre au FEDER de tenir compte des besoins spécifiques et de la nature hétérogène des 
régions ainsi que de leur développement et de leur compétitivité relative.

Módosítás 15
5. cikk, 2c) pont

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása;

c) a tiszta, tömegközlekedés előmozdítása;

Indokolás

Il n'y a pas de raison évidente de limiter les améliorations en la matière aux zones urbaines 
étant donné que les transports publics ruraux ont tendance à couvrir une distance bien plus 
grande par voyage.

Módosítás: 16
5. cikk, 3 ba) pont (új)

b a) a tudás alapú gazdaság elterjesztésének 
elősegítése az elszigetelt és vidéki 
régiókban, oly módon alkalmazva és 
kihasználva az ICT-ket, hogy azok előtérbe 
helyezzék, változatossá tegyék és fejlesszék 
a gazdasági tevékenységet.

Módosítás: 17
6. cikk, 1 ba) pont (új)

b a) elősegítve a vidéki környezet 
fenntartható fejlődését;

Módosítás 18
7. cikk, a) pont
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a) hozzáadottérték-adó; a) visszatéríthető hozzáadottérték-adó;

Indokolás

Il s'agit de reprendre les pratiques antérieures et actuelles dans le cadre des programmes du 
FEDER. Il s'agit également de se conformer aux dispositions du règlement sur le FSE et 
d'éviter ainsi des divergences incompréhensibles au sein de la politique européenne de 
cohésion.

Módosítás 19
9. cikk (1) albekezdés

A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell az egyfelől a(z) …/…/EK 
rendelet alapján a vidékfejlesztéssel 
foglalkozó európai mezőgazdasági alap 
(EAFRD) által társfinanszírozott 
intézkedések és a(z) …/…/EK rendelet 
alapján az Európai Halászati Alap (EHA) 
által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől pedig az ERFA által 
társfinanszírozott programok közötti 
kiegészítő jelleget és összhangot.

A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell az egyfelől a(z) …/…/EK 
rendelet alapján továbbá jelen rendelet 11. 
cikk, (3) bekezdés ötödik francia bekezdése 
alapján a vidékfejlesztéssel foglalkozó 
európai mezőgazdasági alap (EAFRD) által 
társfinanszírozott intézkedések és a(z) 
…/…/EK rendelet alapján az Európai 
Halászati Alap (EHA) által társfinanszírozott 
intézkedések, másfelől pedig az ERFA által 
társfinanszírozott programok közötti 
kiegészítő jelleget és összhangot.

Indokolás

Cet amendement vise à rappeler et à souligner la réglementation prévue par le présent 
règlement concernant le nouveau Fonds européen agricole de développement rural afin 
d'établir clairement que la synergie nécessaire entre la politique de développement rural et la 
politique de cohésion constitue une problématique commune au stade de la programmation 
de ces deux politiques.

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

1) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra; 1) a hozzáférhetőséget javító infrastruktúra 
és az érintett régiók vonzereje;

Módosítás: 21
9. cikk (2) albekezdés 3) pont
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3) a mezőgazdasági és a halászati ágazaton 
kívüli, új gazdasági tevékenységek 
fejlesztése;

3) a mezőgazdasági és a halászati ágazaton 
kívüli gazdasági tevékenységek fejlesztése;

Indokolás

L'assistance ne devrait pas simplement se limiter à de nouvelles activités mais également 
porter sur l'approfondissement et l'amélioration des activités existantes.

Módosítás: 22
9. cikk (2) albekezdés 4a) pont (új)

4a) a vidéki környezetben való képzés 
kifejlesztése

Módosítás 23
9. cikk (2) albekezdés 5) pont

5) a turizmus és a vidéki élet vonzerejének 
fejlesztése

5) a fenntartható turizmus, a rekreációs 
központok és a kulturális élet vidéki 
környezetben való fejlesztése

Módosítás 24
9. cikk (2) albekezdés 5a) pont (új)

5a) bioüzemanyag termelése és/vagy 
megújuló energiaforrások használata

Indokolás

Les zones rurales devraient contribuer à l'objectif ambitieux de l'Union européenne de 
couvrir 12 % de sa consommation brute d'énergie au moyen de sources d'énergie 
renouvelables.

Módosítás 25
9. cikk (2) albekezdés 5b) pont (új)
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5b) az energetikai hatékonyságot elősegítő 
beruházások (infrastruktúra, a 
végfelhasználók számára nyújtott technikai 
támogatás és tájékoztatás)

Módosítás 26
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., 4. és az 5. cikk sérelme nélkül az 
ERFA különösen a hozzáférhetőség 
javítására irányuló befektetések 
finanszírozásához, a kulturális örökséggel 
kapcsolatos gazdasági tevékenységek 
támogatásához és fejlesztéséhez, a 
munkahelyek teremtéséhez a természeti 
erőforrások fenntartható használatának 
támogatásához, az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez valamint a vidéki térségek 
alapvető fejlesztéséhez és nagyfokú 
diverzifikációjához járul hozzá.

Indokolás

Le chômage est un facteur important qui pousse les gens à quitter les régions présentant un 
handicap naturel.

Módosítás 27
12. cikk 3a) pont (új)

3a) az érintett régiókban és a környező 
területeken hatástanulmány a 
foglalkoztatásról, beleértve a foglalkoztatási 
terveket, a szezonális hatásokat és 
hatásköröket;

Indokolás

Les effets probables sur l'emploi devraient être examinés lors de l'établissement de 
programmes opérationnels au titre de l'objectif de la coopération territoriale européenne, de 
manière à mieux coordonner les plans dans leur dimension éducative, sociale et territoriale
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Módosítás 28
14. cikk (3) bekezdés

3. Az operatív programban részt vevő 
minden egyes tagállam képviselőket delegál 
a(z) …/…/EK rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba

3. Az operatív programban részt vevő 
minden egyes tagállam képviselőket delegál 
a(z) …/…/EK rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba, ügyelve arra, hogy a  
résztvevő regionális és helyi hatóságok az 
intézményi keretnek megfelelően legyenek 
képviselve.

Indokolás

L'objectif est ici, pour l'essentiel, d'assurer la cohérence avec les principes de partenariat et 
de subsidiarité.
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