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RÖVID INDOKOLÁS

The proposal under consideration should be considered together with the General Provisions 
Regulation (COM (2004) 492 fin.) on the reform of the Union's structural funds and cohesion 
fund, and this is important for three reasons: 

a) It lays down the general rules governing three Funds: the ERDF (being the main instrument 
of EU regional policy), the European Social Fund (ESF) and the Cohesion Fund; 

b) It defines the specific areas of the EU, which will be eligible for financing provided that the 
objectives (convergence, regional competitiveness and territorial co-operation) are met; the 
ERDF is therefore a derivative legal instrument; 

c) It defines practically most of the general terms and reference for ERDF assistance; hence 
the ERDF proposal cannot be treated separately from the General Provisions Regulation.

However, the Specific Provisions of the ERDF proposal may be examined against one 
criterion called “the syndrome of peripherality”. It encompasses the hindrances (i.e. natural 
endowment, insufficient capital accumulation, lack of dynamism due to low human capital, 
poor infrastructure, poor services, non-existent cultural activities, etc.), which cause 
divergence of economic performance and activity and of economic well-being (GDP per 
capita). 

Given this underlying premise, the draftsman concentrates on the ITRE competence in matters 
related to industrial policy and SMEs, research and science, energy, telecommunications, 
information society and TENs in energy and telecommunications. It is important to explain 
that these policies contribute significantly to regional development.

Furthermore, the draftsman underlines the lack of competence conferred on the European 
Parliament in matters related to the real causes of regional disparities. Yet he proposes 
substantial modifications to the EU regional policy.

The purpose and scope described in the Commission's ERDF proposal are welcomed by the 
draftsman but they need clarity and further elaboration in view of the stock of knowledge the 
EU has gained since the creation of the ERDF and the new priorities set out in the revised 
Lisbon Agenda and the Financial Perspectives for 2007-2013. 

The importance of innovations should be embedded in the proposal. Inclusion of the Lisbon 
and Göteborg agendas and the proposals made by the Kok-report should be seen as essential 
conditions for attaining the objectives of the ERDF. A flexible interpretation of the innovative 
actions in order to create exchange of information and gain from experience and best practices 
should be welcome. The innovative actions should create the opportunity for regions to 
experiment in the fields having a potential for the future. Regions and local authorities have a 
role in defining the scope of European Regional policy.

The SMEs are at the base of the production structure of the regions. They should be given the 
opportunity to anticipate the new innovative challenges and to put them in practice as close to 
the citizens as possible. Less bureaucracy, transparency and new mechanisms of inducing 
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investment and securing funding are necessary for making it easier for SMEs and other 
private actors to gain access to the European programmes and to execute the programmes in 
the most efficient way. 

There are other factors influencing the regional development and policy. One of them is 
associated with new forms of endogenous cooperation conceived to provide for synergies of 
regions and Member States with other funding opportunities (i.e. between Objective 2 
(ERDF) and the research Framework Programme ), flexibility in the co-financing of the 
programmes, including a well-specified private-public partnership (PPP), and more effective 
means of implementation of  the regional policy.  These new forms are partnerships such as 
private/public consortia, civil society/universities, SMEs/local authorities, etc.. The draftsman 
welcomes the Commission's proposals focusing on the importance of cross-border 
cooperation. 

All these issues are transposed in appropriate amendments accompanied by brief 
justifications. 

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 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
(3) preambulumbekezdés

(3) Az ERFA köteles egy átfogó stratégia 
keretén belül támogatást nyújtani a kohéziós 
politikának, amely a Közösség prioritásainak 
vonatkozásában a támogatás nagyobb 
koncentrációját mozdítja elő, különösen a 
kevésbé fejlett régiókon kívül. 

(3) Az ERFA köteles egy átfogó stratégia 
keretén belül támogatást nyújtani a kohéziós 
politikának, amely a Közösség prioritásainak 
vonatkozásában a támogatás nagyobb 
koncentrációját mozdítja elő, és törekszik a 
regionális különbségeket előidéző okok  
kezelésére, különösen a kevésbé fejlett 
régiókon belül.

Indokolás

This amendment should be considered in conjunction with the one introduced to Article 2. It 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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adds to the overall strategy of the ERDF, i.e. the priority of this Fund to address and 
eradicate the causes of regional disparity.

Módosítás: 2
(6) preambulumbekezdés

(6) A strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet1 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 rendelet2 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. Ennek során fontos szerepet 
kell kapniuk a helyi fejlesztési és 
foglalkoztatási kezdeményezéseknek és a 
bennük rejlő innovációs lehetőségeknek.

Módosítás: 3
(8a) preambulumbekezdés (új) 

(8a) A konvergencia célkitűzés alapján 
kívánatos a támogatás eszközeinek és 
területeinek kiterjesztése, a kis- és 
középvállalkozások számára nyújtandó új 
segítségi mechanizmus bevezetésével és a 
regionális fejlesztés új megközelítésével, 
amely térítésmentesen hozzájuttatná a kis-
és középvállalkozásokat a teljes mértékben 
közpénzből finanszírozott kutatás 
eredményeihez.

Indokolás

This amendment introduces an innovative approach to research. First, it obliges those 
research institutes financed wholly by public (European or national) budgets to offer the 
results of their research to SMEs seeking to transpose it into a concrete industrial 
application. Second,it specifies the conditions for a direct transfer of knowledge gained by 
public funds to those interested in developing it further for the purpose of regional 
development.

  
1 HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
2 HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
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Módosítás: 4
2. cikk 

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.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció
fokozásának, a fenntartható munkahelyek és 
a környezetvédelmileg megfelelő növekedés 
szükségességének.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohézió megerősítésére törekvő
támogatás finanszírozásához azáltal, hogy 
foglalkozik és kezeli a regionális 
különbségek kiváltó okait és támogatja a 
regionális gazdaság strukturális fejlesztését 
és kiigazítását, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását is. 

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség fokozásának, valamint az 
innovációt a regionális fejlődéssel 
összekötő megközelítésnek − különös 
figyelmet fordítva a technológiai 
platformok szerepére a régiókban − a 
fenntartható munkahelyek és a 
környezetvédelmileg megfelelő növekedés 
szükségességének.

Indokolás

This amendment makes the case that the main purpose of the ERDF is to uproot the causes of 
regional disparities. Hence ERDF assistance should be concentrated on the underlying 
factors inducing and accentuating regional disparities. Furthermore it clarifies that 
innovations per se do not necessarily lead to lessening regional disparities, nor do they lead 
to sustainable growth. On the other hand, an innovations approach would help induce a 
multiplier effect on job creation.

Módosítás: 5
3. cikk, (2) bekezdés, b) pont

b) infrastruktúra; b) fizikai és technológiai infrastruktúra;

Indokolás 

The two adjectives: 'physical and technological' define the type of infrastructure considered 
eligible for ERDF financing. Infrastructure of any kind would not necessarily contribute to 
increasing the productivity of regions. Hence the clarification proposed by this amendment 
becomes necessary.

Módosítás: 6
3. cikk, (2) bekezdés, c) pont
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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) fejlesztési kezdeményezések, melyek
tartalmazzák a vállalatoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, a finanszírozási eszközök 
létrehozását és fejlesztését, például a 
kockázati tőkét, a kölcsön- és 
garancialapokat és a helyi fejlesztési 
alapokat, a kamattámogatást, a szomszédsági 
szolgáltatásokat, valamint a régiók, városok, 
helyi társult kezdeményezések és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
szereplők közötti tapasztalatok cseréjét vagy 
hálózatát;

Indokolás 

The first part of the amendment is definitional in the sense that the 'development initiatives' 
should be specific, not abstract notions. The second part introduces the 'networking of 
experience' as an innovative means to attaining the scope of ERDF assistance, together with 
'joint local initiatives', which promote the participation of the local authorities in regional 
development.

Módosítás: 7
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, támogatás az üzleti és 
technológiai szolgáltatásoknak a KKV-k 
csoportjai számára történő nyújtásához, 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 régiók közötti 
technológiai különbségek felszámolása, 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, támogatás az üzleti és 
technológiai szolgáltatásoknak a KKV-k 
csoportjai számára történő nyújtásához, új 
finanszírozási eszközök révén a vállalkozói 
kedv előmozdítása és a KKV-k 
innovációjának finanszírozása új 
finanszírozási eszközök révén, és a helyi 
kockázati és beruházási fejlesztési alapok 
társfinanszírozása révén, hogy a 
kiegyenlített helyzet a magántőkét a régió 
gazdasági fejlődésének támogatására 
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ösztönözze;

Indokolás

To reduce the digital gap existing between regions. As finding the start-up and development 
capital is one the major problems for SMEs, it is necessary to attract private investors 
through creation of venture capital funds and their co-financing from public sources. These 
funds are one of the best instruments to support economic development of the country by 
providing SMEs with the necessary resources to increase their innovative potential. 

Módosítás: 8
4. cikk, 1a) pont (új)

1a) az egészében központi alapokból az EK 
költségvetésén vagy állami 
kutatóintézeteken keresztül finanszírozott 
kutatás, mely még nincsen szabadalmi 
védelem alatt, térítésmentesen felajánlható 
a kis- és középvállalkozások számára 
feltéve, hogy az adott kutatás közvetlenül 
olyan innovációvá válik, mely kevesebb 
energiát igénylő ipari termék megszületését 
vonja maga után;

Indokolás

In the EU and in most Member States, there is no mechanism by which research undertaken 
by universities or research institutes would lead to an industrial application. This missing 
mechanism constitutes a hindrance to development and this amendment seeks to remedy it. It 
introduces a new mechanism of support for SMEs by applying existing knowledge originating 
in research institutes to industrial innovation. Such research was rendered possible because 
of public sector financing. However, if not used appropriately, public funding is wasted. On 
the other hand, if offered to SMEs under minimum legal provisions, they would be 
encouraged to invest in new products.

Módosítás: 9
4. cikk, 2. pont 

2. az információs társadalom, ideértve a 
helyi tartalmak, szolgáltatások és 
alkalmazások fejlesztését, az on-line 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása, ezen közszolgáltatások fejlesztése, 
támogatás és szolgáltatás nyújtása a KKV-k 
részére az információs és kommunikációs 

2. az információs társadalom, ideértve a 
helyi tartalmak, szolgáltatások és 
alkalmazások fejlesztését, az on-line 
közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 
javítása, ezen közszolgáltatások fejlesztése, 
támogatás és szolgáltatás nyújtása a KKV-k 
részére az információs és kommunikációs 
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technológiák (ICT) átvételéhez és hatékony 
használatához;

technológiák (ICT) átvételéhez és hatékony 
használatához vagy új ötletek 
hasznosításához;

Indokolás 

This amendment is the logical follow-up of the underlying premise of ICTs. Essentially, the 
information society should embrace the 'exploitation of new ideas'.

Módosítás: 10
4. cikk, 4. pont 

4. a kockázatok megelőzése, ideértve a 
természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kezelésére irányuló tervek 
kidolgozását és végrehajtását;

4. a tőke- és pénzpiacok fejlődéséből eredő 
kockázatok megelőzése, ideértve a 
természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kezelésére irányuló tervek 
kidolgozását és végrehajtását;

Indokolás 

There are many sources of risk, requiring different techniques or approaches to their 
'prevention'. For the regions covered by this regulation, an important source of risk is the 
volatility of the 'financial or capital markets', which affects adversely ex-ante investment. 
Hence a public guarantee would ensure an element of support and less uncertainty.

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, a főbb európai 
technológiai és logisztikai projekteket 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;

Indokolás

Including investment in major technical, logistical and spatial projects under the convergence 
objective.
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Módosítás: 12
4. cikk, 8. pont

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

8. oktatási befektetések, amelyek a távoli 
hozzáférést lehetővé tevő új technológiák 
(mint például digitális iskolatáblák) 
alkalmazása révén hozzájárulnak a régiók 
vonzerejének növekedéséhez és az 
életminőség javulásához;

Indokolás

Closing the technology gap between regions in the field of education through the application 
of new technologies. 

Módosítás: 13
5. cikk, bevezető rész

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

A „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés alapján az 
ERFA a 7. keretprogramban 
megfogalmazott célkitűzéseket veszi 
figyelembe, és a fenntartható regionális 
fejlesztésre irányuló stratégiák tekintetében a 
következő területekre összpontosítja 
támogatását:

Indokolás

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Módosítás: 14
5. cikk, 1. pont 

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

1. innováció és a tudásgazdaság, a hatékony 
regionális innovációs rendszereket 
előmozdító regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és végrehajtásának, vagy az 
egészében az EK, vagy a tagállamok 
költségvetéséből finanszírozott kutatásnak 
az új ipari termékeket vagy új 
szolgáltatásokat eredményező átültetésének
támogatása révén, és különösen a 
következők által: 
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Indokolás 

See amendments to Recital 8a (new) and to Article 4(1a) (new) for the logic of this proposal.

Módosítás: 15
5. cikk, 1b) pont 

b) a KKV-k innovációjának ösztönzése az 
egyetemek és a vállalkozások kooperációs 
hálózatának támogatásával, az üzleti 
hálózatoknak és a KKV-k csoportjainak 
támogatásával, és a KKV-k fejlett üzleti 
támogatási szolgáltatásokhoz való 
hozzáférésének megkönnyítésével, valamint 
a tisztább és innovatívabb technológiák 
KKV-kba való integrációjának 
támogatásával;

b) a KKV-k innovációjának ösztönzése az 
üzleti szféra által támogatott 
kutatóintézetek, a civiltársadalmi 
vállalkozások, az egyetemek és a 
vállalkozások kooperációs hálózatának, és 
más szektorközi együttműködési hálózatok 
támogatásával, az üzleti hálózatoknak és a 
KKV-k csoportjainak támogatásával, és a 
KKV-k fejlett üzleti támogatási 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítésével, valamint a tisztább és 
innovatívabb technológiák KKV-kba való 
integrációjának támogatásával;

Indokolás 
Partnerships are new forms of cooperation seeking to promote industrial innovation. This 
amendment simply introduces the civil society-university partnership.
All relevant institutions should be involved in networking with SMEs in order to facilitate 
innovations and their implementation and to facilitate transfer of know-how and knowledge. 
Innovative approaches could be developed not only within the university-enterprise 
framework or specialised business networks but also through new ways of inter-sectoral 
cooperation.

Módosítás:16
5. cikk, 1ca) pont (új)

ca) a termékek és szolgáltatások 
előállításában, a magán/közszféra 
partnerkapcsolat támogatása révén; 

Indokolás 

This is a clarifying amendment that adds the 'public/private partnership' to the armoury of 
instruments.

Módosítás:17
5. cikk, 1d) pont
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d) új pénzügyi eszközök és 
inkubátorlétesítmények létesítése, amelyek 
előmozdítják a tudásalapú vállalatok 
alapítását vagy expanzióját.

d) új pénzügyi eszközök és lehetőségek 
létesítése, amelyek előmozdítják a KKV-k 
kutatási és technológiai fejlesztési 
kapacitása növelését, és beruházási tőke 
bevonásával, illetve inkubátorlétesítmények 
létrehozásával vállalkozások és új üzleti 
formációk kialakításának előmozdítása.

Indokolás 

It is essential that better synergy exists between the Framework funding programme and the 
structural funding programme.

Módosítás: 18
5. cikk, 1da) pont (új)

(da) környezetbarát termékek új regionális 
piacának létrehozása;

Indokolás 

There is need to enlarge or even create the regional markets whose size determines regional 
specialisation and creation of sustainable jobs. Ecological products are in the main the 
natural endowments of peripheral regions. Yet there are no organised markets for such 
products.

Módosítás: 19
5. cikk, 1db) pont (új)

(db) technológiai, illetve kutatási és 
fejlesztési központok felépítése és 
felszerelése

Indokolás 

To support the development of innovation policy.

Módosítás: 20
5. cikk, 2b) pont

(b) az energiahatékonyság és a megújuló 
energiatermelés ösztönzése;

(b) az energiahatékonyság és a megújuló 
energiatermelés ösztönzése, a hatékony 
energiakezelési rendszerek kialakítása;

Módosítás: 21.
5. cikk, 2a) pont (új)
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(2 a) a 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.

Indokolás 

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.  There is no 
reason why targeting under the subjects outlined in 4 (5) should be confined to the least 
developed Member States alone, particularly since the purpose of the fund outlined in Article 
2 talks about “supporting the structural development and adjustment of regional economies, 
including the conversion of declining industrial regions”.

Módosítás: 22
6. cikk, 1. pont

1. határokon átnyúló gazdasági és társadalmi 
tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területi fejlődésre irányuló közös stratégiák 
révén, elsősorban a következők által:

1. határokon átnyúló kutatási, energiai, 
gazdasági, társadalmi és kulturális
tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területi fejlődésre irányuló közös stratégiák 
révén, elsősorban a következők által:

Indokolás 

This is a pure clarification, possibly a missing activity that seems to be necessary for cross-
border cooperation and better understanding of different cultures.

Módosítás: 23
6. cikk, 2d) pont

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésével kapcsolatos 
ügyekhez kapcsolódó tudományos és 
technológiai hálózatok létrehozása, ideértve 
az egyetemek közötti hálózatok és a 
tudományos ismeretekhez, valamint a K+TF 
intézetek és a nemzetközi K+TF kiválósági 
központok közötti technológiaátadáshoz 
való hozzáférést lehetővé tevő kapcsolódási 

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésével és a 
technológiai rés megszüntetésével 
kapcsolatos ügyekhez kapcsolódó 
tudományos és technológiai hálózatok
létrehozása, ideértve az egyetemek közötti 
hálózatok és a tudományos ismeretekhez, 
valamint a K+TF intézetek és a nemzetközi 
K+TF kiválósági központok közötti 
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pontok létrehozását; 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.

technológiaátadáshoz való hozzáférést 
lehetővé tevő kapcsolódási pontok 
létrehozását; 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.

Indokolás 

To close the technology gap between regions. 

Módosítás: 24
6. cikk, 2da) pont (új)

(da) a decentralizált INTERREG 
vállalatirányítási modell terjesztése révén.

Indokolás 

This amendment clarifies the logic of Recital (12) which lays down specific provisions, one of 
which is management. The decentralised INTERREG model has proved its worth and 
therefore should be considered useful for the purpose of territorial cooperation.

Módosítás: 25
6. cikk, 1db) pont (új)

(db) a természeti és/vagy fizikai kulturális 
örökség védelme és fejlesztése a gazdasági 
fejlődés, a város- vagy vidékrehabilitáció 
vagy a turizmus támogatása érdekében

Indokolás 

This area of activity is not confined simply to local or regional activity. There are clear 
examples where trans-national cooperation in problem solving and sharing best practice are 
offering substantial European value-added in ways that will not be addressed in networks.  
Regeneration issues often encompass the historic environment and it has been found that 
across the EU regions the same problems are being tackled in order to bring about 
sustainable development. More work needs to be done and trans-national projects are an 
effective means of making progress, ensuring best available techniques and know-how are 
employed.

Módosítás: 26
6. cikk, 3. pont
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3. a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és helyi hatóságok 
közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere 
ösztönzése révén, az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 8. cikkben említett 
témákra összpontosítva, ideértve a teljes 
Közösséget lefedő együttműködési hálózati 
programokat, a tanulmányokat, az 
adatgyűjtést és a közösségi fejlődés 
alakulásának megfigyelését és elemzését 
magában foglaló tevékenységeket.

3. a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és helyi hatóságok és 
az államháztartási szervek közötti 
kapcsolatépítés és tapasztalatcsere 
ösztönzése révén, az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 8. cikkben említett 
témákra összpontosítva, ideértve a teljes 
Közösséget lefedő együttműködési hálózati 
programokat, a tanulmányokat, az 
adatgyűjtést és a közösségi fejlődés 
alakulásának megfigyelését és elemzését 
magában foglaló tevékenységeket.

Indokolás

The current wording is too restrictive. Great European value-added can be found by 
facilitating a range of organisations to network so as to improve European standards and 
expertise in subjects affecting regional policy. 

Módosítás: 27
6. cikk, 3a) pont (új)

3a) a hálózatszervezési projekteket egy 
egységes, az egész Unióra kiterjedő 
övezetben kell koordinálni.
A létező hálózatokat, mint például az 
ESPON, az URBAct és az INTERACT, 
félidős értékelésnek fogják alávetni.

Indokolás

INTERREG IIIc is currently divided into a North, South, East and West zone. Since the 
networks demonstrably cut across these zones they are unnecessarily bureaucratic, costly to 
run and pointless.  There is a clear case for rationalising and re-focussing into one EU wide 
zone for networks. This would be a more efficient use of the budget and would improve 
efficiency and delivery of coherent projects.

The current networks funded under INTERREG IIIc include three Commission sponsored 
networks for which there has been no review: ESPON, URBAct and INTERACT.

Módosítás: 28
9. cikk, (2) albekezdés, 5a) pont (új)

(5a) A történelmi mezőgazdasági épületek 
megőrzése és karbantartása.
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Indokolás

One of the problems facing rural development is the number of derelict farm buildings. This is 
a problem faced by rural areas throughout the enlarged EU. These are often historic 
buildings whose preservation and re-use can play an important role in improving the quality 
of life in rural areas.  This would work towards sustainability, but is not investment aid, since 
the state of these buildings is a result of market failure.

Módosítás: 29
10. cikk, (2) bekezdés

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

A 3. és a 4. cikk sérelme nélkül az ERFA 
különösen a hozzáférhetőség javítására, a 
nem csak a kulturális örökséggel 
kapcsolatos, hanem az innovációhoz és a 
külön a régió jellemzőire szabott új 
technológiákhoz (vidéki teleházak stb.) 
kapcsolódó mindenfajta gazdasági 
tevékenység támogatására és fejlesztésére, a 
természeti erőforrások fenntartható 
használatának támogatására, valamint az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzésére irányuló 
befektetések finanszírozásához járul hozzá.

Indokolás

Strengthening innovation policies and new technologies in the field of tourism, in rural areas 
and other areas suffering natural handicaps.

Módosítás: 30
11. cikk, ba) pont (új)

ba) támogatás a hátrányok ledolgozásához 
a technológiai innováció, kutatás és 
fejlesztés (KFI) területén;

Indokolás

Problems relating to accessibility are encountered not only in goods transport and transport 
services, but also and above all in the field of electronic communications, telecommunications 
and development of the information society.

Módosítás: 31
17. cikk, (2a) bekezdés (új)

(2a) a fő kedvezményezett és az egyéni 
kedvezményezettek a projekt megvalósítása 
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előtt, alatt és után részesülnek 
hozzájárulásban.

Indokolás

Many companies and organisations have difficulty accessing risk capital and therefore have 
liquidity problems when all the contributions are paid long after expenditure has been 
effected. In extreme cases, projects have had to be abandoned because individual 
beneficiaries have gone bankrupt. If 25% of the contributions are paid before the project 
starts, 50% while the project is in progress and 25% after completion, this problem would be 
remedied.
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