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RÖVID INDOKOLÁS

Your draftsman welcomes the Commission's proposal for a Regulation on the European 
Regional Development Fund (ERDF). In his view, the proposal succeeds in linking the 
cohesion policy with the Lisbon and Gothenburg objectives. The intervention of the ERDF is 
foreseen in a range of topics and areas which, generally speaking, appear to be consistent with 
the above-mentioned objectives. However, your draftsman thinks that further areas need to be 
added to the relevant articles in order to improve the environmental performance of this Fund 
in particular. 

As an example, we should underline the importance of the environmental protection pillar 
when it comes to the regional funds oriented to the underdevelopped regions within the 
"Covergence" objective. These regions have often outdated industries and strongly polluted 
sites and also a high population density. The restructuring of certain industries in these areas 
requires not only the achievement of economic profitability but also high environmental 
protection standards. Therefore, direct aid to investment introducing the most advanced 
technological solutions needs to be encouraged and financed.

The creation of conditions aiming at reducing the gap in the environmental protection 
measures between the Member States is essential and should be taken as a priority, especially 
in the context of the last enlargement. In order to be effective, the implementation of the 
Natura 2000 network or Water Framework Directive and promoting the Sustainable 
Development Strategy as a whole has to be done at EU level. 

The effectiveness of the EU structural policy would be highly increased if the regions were 
not overburdened by a series of long term and rigid constraints giving more importance to 
specific local priorities. Moreover, simplification of procedures would be welcome as far as 
the use of the funds is concerned. In fact, detailed and specific procedural requirements create 
a great risk of slowing down the implementation of new high quality clean technologies and 
blocking the whole process of the environmental protection improvement. Therefore, the issue 
of the absorption capacity deserves special attention from the European Commission and the 
Member States. 

On a more specific point concerning the rules on eligibility of expenditure, the draft 
regulation declares VAT ineligible for financing from the ERDF (and the Cohesion Fund) in 
all cases, notwithstanding, whether it is reimbursable or not. Consequently, if the new 
eligibility rules on VAT enter into force, the actual support rate would be reduced by the VAT 
rate applied, which effectively means that the level of national co-financing would increase. 
Taking this into account, your draftsman thinks that the current rules on eligibility of VAT 
should be maintained for the next programming period. The VAT, which is non-reimbursable 
should therefore remain eligible for the ERDF contributions as it is the case for the European 
Social Fund. Your draftsman considers that the same rules on eligibility of expenditure should 
apply for all the Funds.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 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
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 
fenntartható strukturális fejlesztését és 
kiigazítását, ideértve a hanyatló ipari régiók 
átalakítását is.

Indokolás

Structural Funds must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Módosítás: 2
2. cikk, (2) bekezdés

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.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció 
fokozásának, a fenntartható növekedés 
elősegítésének, a fenntartható munkahelyek 
és a természeti és városi környezet védelme 
és javítása szükségességének.

Indokolás

One of the main objectives of  the European Union is to guarantee an adequate balance 
between economic, social and environmental aspects of the development process. The 
importance of the environmental protection pillar when it comes to the regional funds 
oriented to the underdevelopped regions  within the Covergence objective (art. 4 of the ERDF 
Regulation, COM(2004)495) cannot be underestimated. In these regions, due to the low 
investement rate, not only the development and the civilizational progress but also the 
environmental protection are neglected. By environment we should also mean the natural and 

  
1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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urban environment which frequently is managed by city councils.

Módosítás: 33a. cikk (új)

3a. cikk
Kiegyensúlyozott és fenntartható regionális 

fejlesztés
A regionális fejlesztés a régiókban a 
fenntartható élet és munka megtartását és 
továbbfejlesztését, ill. szükség esetén 
átalakítását jelenti.

Módosítás: 44. cikk, 3) pont

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 a fenntartható termelési minták 
előmozdítása érdekében nyújtott támogatást 
a költséghatékony környezetvédelmi 
vezetési rendszerek bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása és bevezetése 
révén

környezet, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
vízminőséggel, a folyók 
vízgyűjtőterületeinek védelmével és 
gazdálkodásával, a környezeti kockázatok 
megelőzésével (beleértve az áradások és 
belvízszennyeződések elleni védelmet) a 
szennyvíztisztítással és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
szabályozását, a zajterhelés megelőzését, a 
szennyezett ipari területek és a talaj 
mentesítését; a vidéki területek 
tájfejlesztését; a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére a fenntartható termelési minták 
előmozdítása érdekében nyújtott támogatást 
egyszerűsített, költséghatékony 
környezetvédelmi vezetési rendszerek 
bevezetését és a környezetszennyezés 
megelőzésére irányuló technológiák –
beleértve az éghajlatváltozás megelőzésére 
irányuló technológiákat is – felhasználását 
és bevezetését;

Módosítás: 54 cikk, 5) pont

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyont, amely a fenntartható 
turizmus fejlesztésének lehetőségét kínálja, a 

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyont, amely a fenntartható 
turizmus fejlesztésének lehetőségét kínálja, a 
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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;

természeti és kulturális örökség védelmét és 
bővítését a kiegyensúlyozott gazdasági 
fejlődés támogatása érdekében, valamint az 
olyan támogatást, amely az új, magasabb 
hozzáadott értéket képviselő szolgáltatások 
révén a turisztikai szolgáltatások kínálatának 
bővítésére irányul;

Módosítás: 6
4. cikk, 10a) pont (új)

10a) közvetlen befektetési támogatások, 
különös tekintettel a magas minőségű tiszta 
technológiákra a nehézipar azon régiókban 
történő átstruktúrálása érdekében, ahol a 
piacgazdaságra való átállás csak 
nemrégiben zajlott le.

Indokolás

The regions supported by the assistance under the "Convergence" objective have often  
outdated industries and strongly polluted sites. Moreover, these regions have also a high 
population density. Therefore, the restructuring of certain industries in these areas requires 
not only the achievement of economic profitability but also high environmental protection 
standards. The application of the most advanced technological solutions is necessary.

Módosítás: 7
5. cikk, (2) bekezdés a) pont

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

a) a szennyezett területek és a talaj 
kármentesítésére irányuló, a gazdasági, 
társadalmi és környezetvédelmi 
lehetőségeket előmozdító befektetések 
ösztönzése;

Indokolás

It is important to improve the environmental value of contaminated sites for nature and 
biodiversity, recognising that this has wider social, environmental and economic benefits. Cf. 
also the justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point (aa) (new).
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Módosítás: 8
5. cikk, (2) bekezdés aa) pont (új)

aa) a vízügyi keretirányelv 
megvalósításához, valamint a Natura 2000-
kezeléshez - mely hozzájárul a 
biodiverzitáshoz, valamint a vidéki területek 
fejlődéséhez és diverzifikációjához -
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
elősegítése;

Indokolás

Investment in biodiversity and Natura 2000 sites should not only be linked to direct economic 
benefits but should also contribute to the regions' sustainable objectives. Cf. also the 
justification to the amendment on Article 5, paragraph 2, point a)

Módosítás: 9
5 cikk 2) pont aa) pont (új)

(aa) Az infrastruktúra fejlesztésének 
elősegítése a védett területek elérési 
útvonalai mentén a fenntartható turizmus 
támogatása érdekében és azért, hogy 
emelkedjen a Natura 2000 hálózathoz 
hasonló védett területek értéke;

Indokolás

Las vías de acceso a las zonas protegidas deben ser igualmente fomentadas y cuidadas en 
aras de un turismo sostenible.

Módosítás: 10
5 cikk 2. pont c) pont

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása;

c) a környezetbarát tömegközlekedés 
előmozdítása;

Indokolás

It should be clear that we aim for transport solutions with a positive overall environmental 
effect regarding the whole of the Union and not just its urban complexes.

Módosítás: 11
5. cikk, (2) bekezdés d) pont
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d) a természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kiküszöbölésére irányuló 
tervek és intézkedések kidolgozása.

d) a természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kiküszöbölésére irányuló 
tervek és intézkedések kidolgozása, 
beleértve a klímaváltozás enyhítését és az 
ahhoz való alkalmazkodást, valamint az 
árvízkockázat csökkentését a vízügyi 
keretirányelv végrehajtása által.

Indokolás

Climate change is one of the biggest environmental threats we face. Floods and the Water 
Framework Directive are linked and should be mentioned here.

Módosítás: 12
5. cikk, (2) bekezdés da) pont (új)

da) a természeti erőforrások fenntartható 
használata és a vidék értékeinek 
hangsúlyozása a szennyezés megelőzése, 
valamint a fenntartható hulladékkezelés és 
vízgazdálkodás által.

Indokolás

The aim of this amendment is to help businesses to reduce their environmental impact, in 
particular through waste and water.

Módosítás: 13
6. cikk, (2) bekezdés c) pont

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 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, valamint 
a klímaváltozás enyhítését és az ahhoz való 
alkalmazkodást. 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, 
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nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez 
szükséges közös eszközök kidolgozását.

Módosítás: 14
7. cikk, a) pont

a) ÁFA; a) visszatéríthető ÁFA;

Indokolás

Cf.Short Justification of draftsman.

Módosítás: 15
9. cikk, 5) pont

5) a turizmus és a vidéki élet vonzerejének 
fejlesztése.

5) a turizmus és a vidéki élet vonzerejének 
fejlesztése, valamint a materiális értékek 
fejlesztése, beleértve a biodiverzitás 
megőrzését és a Natura 2000-kezelést 
szolgáló infrastruktúrát.

169 cikk (2a) bekezdés (új)

Az ERFA vidéki területeken történő 
beavatkozásakor a több helyi hatóság 
részvételét és/vagy együttműködését 
megkívánó integrált projektek az 
értéknövekedés jelzőinek számítanak.

Indokolás

El objetivo de esta enmienda es impulsar proyectos integrales y comarcales basados en la 
cooperación municipal.

Módosítás: 17
10 cikk (2) bekezdés

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, 

A 3. és a 4. cikk sérelme nélkül az ERFA 
különösen a hozzáférhetőség javítására 
irányuló befektetések finanszírozásához, (az 
infrastruktúra, a közlekedési hálózatok és a 
szolgáltatások területén), a gazdasági 
diverzifikáció támogatásához, a kulturális 
örökséggel kapcsolatos gazdasági 



PE 353.716v02-00 10/12 AD\565345HU.doc

HU

valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

tevékenységek támogatásához és 
fejlesztéséhez, a természeti erőforrások 
fenntartható használatának és védelmének
támogatásához, valamint az idegenforgalmi 
ágazat ösztönzéséhez járul hozzá.

Indokolás

La question de l'accessibilité est une donnée principale pour aider les régions à handicaps 
naturels, aussi il semble important de bien spécifier les axes de développement en la matière. 
Bien souvent, les régions à handicaps naturels sont trop concentrées sur des mono-activités et 
l'encouragement à la diversité économique peut s'avérer être un atout à leur développement. 
Sustainable use of natural resources should be linked to their protection.

Módosítás: 18
12. cikk, 1) pont

1) az együttműködési terület helyzetének 
elemzése az erősségek és a gyengeségek, 
valamint az elfogadott stratégia 
szempontjából;

1) az együttműködési terület helyzetének 
elemzése az erősségek és a gyengeségek, a 
fenntartható fejlesztési célok, valamint az 
elfogadott stratégia szempontjából, 
számításba véve az összes fenntarthatósági 
kritériumot, azaz a természetre, a 
történelmi örökségre (beleértve a történelmi 
központokat) és a gazdasági és demográfiai 
kiegyensúlyozatlanságokra gyakorolt 
kihatásokat;

Indokolás

All the national strategies should take into account the European sustainable development 
strategy goals.Operational programmes should provide clear information concerning their 
impact on nature and heritage analysed by experts in the field.

Módosítás: 19
12. cikk, 3) pont

3) a prioritásokra vonatkozó információ a 
saját céljaikkal együtt. Ezeket a célokat a 
végrehajtásra, az eredményekre és a hatásra 
vonatkozó, meghatározott számú indikátor 
segítségével kell számszerűsíteni. Az 
indikátorok lehetővé teszik a prioritásokat 
végrehajtó célok előmenetelének és 

3) a prioritásokra vonatkozó információ a 
saját céljaikkal együtt. Ezeket a célokat a 
végrehajtásra, az eredményekre és a hatásra 
vonatkozó, meghatározott számú indikátor 
segítségével kell számszerűsíteni. Az 
indikátorok lehetővé teszik a prioritásokat 
végrehajtó célok előmenetelének és 
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hatékonyságának meghatározását; hatékonyságának meghatározását, és 
kapcsolódnak a szocio-ökonómiai, 
strukturális és környezeti állapothoz;

Indokolás

Projects and programmes should be assessed by a mixture of environmental, social and 
economic indicators.

Módosítás: 20
14 cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az irányító hatóságok, a tagállamok 
ellenőrzése mellett rendszeresen és a 
megfelelő módon nyilvánosságra hozzák a 
közösségi finanszírozású műveleteket és a 
rendelkezésre álló összegeket, a 
jogosultsági feltételek szerint lebontva.

Indokolás

Une information précise sur les opérations co-financées est importante pour accroître la 
lisibilité des crédits européens dispensés au niveau local. D'autre part, il semble également 
important de connaître les montants disponibles.
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