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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 14
(5) preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott intézkedések 
hatékony és hatásos végrehajtása a 
felelősségteljes kormányzástól és a 
valamennyi érintett területi és társadalmi-
gazdasági szereplő, különösen a regionális 
és helyi hatóságok közötti partnerségi 
viszonyon nyugszik.

(5) Az ERFA által támogatott intézkedések 
hatékony és hatásos végrehajtása a 
felelősségteljes kormányzástól és a 
valamennyi érintett területi, társadalmi-
gazdasági és környezeti szereplő, különösen 
a regionális és helyi hatóságok közötti 
partnerségi viszonyon nyugszik.

Or. en
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Indokolás

This amendment ensures that environmental partners are given equal representation as social 
and economic partners.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 15
(9) preambulumbekezdés

(9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legkülső régióknak, mégpedig – kivételes 
alapon – az ERFA alkalmazási körének az 
egyes ágazatokban felmerülő további 
költségek kompenzációjához kapcsolódó 
működési támogatásra történő kibővítésével. 
Az ilyen eltérés alapjául a szerződés 299. 
cikkének (2) bekezdése szolgál.

(9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legkülső régióknak, mégpedig – kivételes 
alapon – az ERFA alkalmazási körének az 
egyes ágazatokban felmerülő további 
költségek kompenzációjához kapcsolódó 
működési támogatásra történő kibővítésével, 
tekintetbe véve a környezet védelmére és 
javítására vonatkozó EU-politikát. Az ilyen 
eltérés alapjául a szerződés 299. cikkének 
(2) bekezdése szolgál.

Or. en

Indokolás

The ERDF must contribute to the protection and the improvement of the environment as well.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 16
(11) preambulumbekezdés

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

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

Or. en
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Indokolás

To ensure that all ERDF projects respect EU environmental legislation.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 17
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 az európai 
fenntartható fejlődési stratégia keretében 
azáltal, hogy csökkenti a regionális 
különbségek mértékét, és támogatja a 
regionális gazdaság strukturális fejlesztését 
és kiigazítását, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását is.

Or. en

Indokolás

The ERDF must contribute to and deliver the EU Sustainable Development Strategy.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 18
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 fejlődés 
támogatásának, a fenntartható munkahelyek 
teremtésének és a természeti és városi 
környezet védelmének és javításának.

Or. es
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Indokolás

Por medio ambiente debemos entender también el medio natural y urbano que en muchas 
ocasiones está gestionado por los Ayuntamientos.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 19
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 fejlődés 
előmozdításának, a fenntartható 
munkahelyek teremtésének és 
megtartásának és a természeti és városi 
környezet védelmének és javításának.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 20
3 cikk (2) bekezdés a) pont

a) termelékeny beruházás; a) termelékeny beruházás és 
vagyonkezelés;

Or. en

Indokolás

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets. 
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Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 21
3a. cikk (új)

3a. cikk
Kiegyensúlyozott és fenntartható regionális 

fejlesztés
A regionális fejlesztés a régiók fenntartható 
életének és munkájának megtartását és 
továbbfejlesztését, ill. átalakítását jelenti.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 22
4 cikk (3) bekezdés 

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;

Or. de
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 23
4 cikk, (5) bekezdés

(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 és 
kulturális vagyont, amely a fenntartható 
turizmus fejlesztésének lehetőségét kínálja, a 
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;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 24
5 cikk, 1) pont, b) 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 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 környezetbarát és innovatívabb
technológiák KKV-kba való integrációjának 
támogatásával;

Or. en

Indokolás

Cleaner technologies may still not be environmentally friendly. It should be clear that we aim 
for technologies with a positive overall environmental performance.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 25
5 cikk 2) pont bevezető rész

környezet és kockázatmegelőzés, különösen: környezeti vagyonkezelés és 
kockázatmegelőzés, különösen:

Or. en

Indokolás

This amendment would enable investments that have indirect economic benefits such as the 
sustainable management of environmental assets.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 26
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;

Or. es

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 27
5 cikk 2. pont c) pont

c) a tiszta, városi tömegközlekedés 
előmozdítása;

c) a környezetbarát tömegközlekedés 
előmozdítása;
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Or. en

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, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 28
9 cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) Az ERFA vidéki területeken történő 
beavatkozásakor a több helyi hatóság 
részvételét és/vagy együttműködését 
megkívánó integrált projektek az 
értéknövekedés jelzőinek számítanak.

Or. es

Indokolás

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

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 29
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, 
valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

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

Or. fr

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.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 30
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, 
valamint az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzéséhez járul hozzá.

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

Or. en

Indokolás

Sustainable use of natural resources should be linked to their protection.

Módosítás, előterjesztette: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 31
12 cikk (1) bekezdés 3a) pont (új)

3a) Egy környezeti hatástanulmány, amely 
számításba veszi az összes fenntarthatósági 
kritériumot, azaz a természetre, a 
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történelmi örökségre (beleértve a történelmi 
központokat) és a gazdasági és demográfiai 
kiegyensúlyozatlanságokra gyakorolt 
kihatásokat.

Or. es

Indokolás

Los programas operativos deben dar una información explicita del impacto de sus 
actuaciones sobre el patrimonio histórico y natural que sean analizadas por expertos en el 
tema.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 32
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.

Or. fr

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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