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A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítási javaslat szerzője Alain Hutchinson

Módosítási javaslat, sz.: 26
1. cikk, 1. albekezdés

Ez a rendelet rögzíti az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) feladatait, a 
„kovergencia”, „regionális versenyképesség 
és foglalkoztatás” és az „európai területi 
együttműködés” céljaihoz nyújtott 
támogatás hatókörét, ahogy ezen célok az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra általános előírásokat rögzítő (....) EK 
számú rendeletben definiálva vannak, 
valamint az ezen támogatásra jogosult 
költségeket.

Ez a rendelet rögzíti az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) feladatait, a 
„kovergencia”, „regionális versenyképesség, 
foglalkoztatás és társadalmi intergráció” és 
az „európai területi együttműködés” 
céljaihoz nyújtott támogatás hatókörét, 
ahogy ezen célok az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális 
Alapra és a Kohéziós Alapra általános 
előírásokat rögzítő (....) EK számú 
rendeletben definiálva vannak, valamint az 
ezen támogatásra jogosult költségeket.
(Ez a módosítás a tárgyalt rendeletszöveg 
egészére vonatkozik; elfogadása esetén az 
egész szövegben át kell vezetni a 
módosítást.)
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Er. fr

Indoklás

A bizottsági reform a strukturális alapok reformja és a lisszaboni stratégia között szükséges 
kapcsolódáson alapul. Sajnálatos módon, sok okból, a lisszaboni stratégia szociális 
dimenziójának megvalósítása jelenleg nem kielégítő. 

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 27
1. preambulumbekezdés

(1) A Szerződés 160. cikke arról 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) célja a Közösségen 
belüli jelentős regionális egyenlőtlenségek 
orvoslásának segítése. Az ERFA tehát segít 
csökkenteni a különböző régiók fejlettségi 
szintjének különbségeit és kedvezőtlenebb 
helyzetű régiók és szigetek 
elmaradottságának mértékét, beleértve a 
vidéki területeket is.

(1) A Szerződés 160. cikke arról 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) célja a Közösségen 
belüli jelentős regionális egyenlőtlenségek 
orvoslásának segítése. Az ERFA tehát segít 
csökkenteni a különböző régiók fejlettségi 
szintjének különbségeit és kedvezőtlenebb 
helyzetű régiók és szigetek 
elmaradottságának mértékét, beleértve a 
vidéki területeket és a legfélreesőbb fekvésű 
területeket is, valamint előmozdítani a 
fenntartható fejlődést.

Er. pt

Indoklás

Az Európai Közösségi Szerződés 299(2) cikkével és a Tanács 2001. június 15-16-ai göteborgi 
ülése után kiadott következtetésekkel összhangban. 

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 28
1. preambulumbekezdés

(1) A Szerződés 160. cikke arról 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) célja a Közösségen 
belüli jelentős regionális egyenlőtlenségek 
orvoslásának segítése. Az ERFA tehát segít 

(1) A Szerződés 160. cikke arról 
rendelkezik, hogy az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap (ERFA) célja a Közösségen 
belüli jelentős regionális egyenlőtlenségek 
orvoslásának segítése. Az ERFA tehát segít 
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csökkenteni a különböző régiók fejlettségi 
szintjének különbségeit és a kedvezőtlenebb 
helyzetű régiók és szigetek 
elmaradottságának mértékét, beleértve a 
vidéki területeket is.

csökkenteni a különböző régiók fejlettségi 
szintjének különbségeit, a kedvezőtlenebb 
helyzetű régiók elmaradottságának mértékét, 
beleértve a vidéki és városi területeket, az 
ipari átalakulással érintett zónákat és a 
természeti vagy demográfiai szempontból 
tartósan és súlyosan hátrányos helyzetű 
régiókat, a csekély népsűrűségű zónákat és 
az elszigetelt, határmenti és hegyi régiókat.

Er. es

Indoklás

Különös figyelmet kell szentelni mindazon területeknek, amelyek tartósan hátrányos 
helyzetűek földrajzi helyzetük miatt vagy mert nehezen megközelíthetőek, mivel ezek a 
tényezők hátráltatják fejlődésüket és integrációjukat a belső piacba.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 29
3. sz. preambulumbekezdés

(3) Az ERFA segítséget kell nyújtson a 
kohéziós politika átfogó stratégiája 
keretében, amely a támogatás jobb 
összpontosítását biztosítja a Közösség 
prioritásaira, különösen a kevésbé fejlett 
régiókon kívül.

(3) Az ERFA segítséget kell nyújtson a 
kohéziós politika átfogó stratégiája 
keretében, amely a támogatás jobb 
összpontosítását biztosítja a Közösség 
prioritásaira, és megkísérli a regionális 
egyenlőségek okait kezelni, különösen a 
kevésbé fejlett régiókon belül.

Er. en

Indoklás

A módosítást a 2. cikkel együtt kell megítélni és az ERFA átfogó stratégiáját egészíti ki a 
regionális egyenlőtlenségek okainak kezelésével és kiküszöbölésével

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 30
3. sz. preambulumbekezdés
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(3) Az ERFA segítséget kell nyújtson a 
kohéziós politika átfogó stratégiája 
keretében, amely a támogatás jobb 
összpontosítását biztosítja a Közösség 
prioritásaira, különösen a kevésbé fejlett 
régiókon kívül.

(3) Az ERFA teljes mértékben kapcsolódjon
a kohéziós politika átfogó stratégiájához, 
amely a támogatás jobb összpontosítását 
biztosítja a Közösség prioritásaira, 
különösen a kevésbé fejlett régiókon kívül.

Er. fr

Indoklás

Az ERFA mint a kohéziós politika egyik fő eszköze nem csak segítséget kell nyújtson, hanem 
ugyanazon prioritásokat kell megcélozza azáltal, hogy a kohéziós politika stratégiai 
rendszerének részévé válik. A „segítség” kifejezés itt félrevezető.

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 31
4. sz. preambulumbekezdés

(4) A (....) EK számú rendelet előírja, hogy a 
költségek támogathatóságát nemzeti szinten 
kell megállapítani, bizonyos kivételekkel, 
amelyekre specifikus előírásokat szükséges 
rögzíteni. Az ERFÁ-ra vonatkozó 
kivételeket ezért rögzíteni kell.

(4) A (....) EK számú rendelet előírja, hogy a 
költségek támogathatóságára vonatkozó 
szabályokat nemzeti szinten kell 
megállapítani, bizonyos kivételekkel, 
amelyekre specifikus előírásokat szükséges 
rögzíteni. Az ERFÁ-ra vonatkozó 
kivételeket ezért rögzíteni kell.

Er. fr

Indoklás

A (...) (EK) sz. rendelet nem azt írja elő, hogy bizonyos költségek támogathatóságát nemzeti 
szinten közvetlenül kell eldönteni, hanem hogy a támogathatóság szabályait rögzítik nemzeti 
szinten, ami a meghozott döntések nagyobb átláthatóságát teszi lehetővé.

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 32
5. sz. preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
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irányításon és az összes érintett területi és
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok
közötti együttműködésen múlik.

irányításon és az összes érintett fél - a 
területi, társadalmi-gazdasági és
környezetvédelmi közreműködők, különösen 
interregionális, regionális és helyi 
hatóságok - közötti társuláson és 
bevonásukon múlik a program valamennyi 
fázisában: az előkészítésben, a 
megvalósításban, a követésben és a 
kiértékelésben.

Er. fr

Indoklás

Fontos itt emlékezni arra, hogy az érintett közreműködők közötti partnerség a program 
valamennyi fázisában szükséges, hogy az ERFÁ-t a legjobban hasznosítsák.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 33
5. sz. preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi és 
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködésen múlik.

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi és 
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködésen múlik; ezen 
esetekben ha szükséges, a regionális és 
helyi testületek, különösen a városi 
területeken lévők, közötti együttműködést 
megerősítik, hogy a közös célokat elérjék.

Er. es

Indoklás

Az együttműködés javítása a kormányzat legközelebbi szintjén alapvető, hogy a polgárok 
jobban értsék a Közösség tevékenységét és hogy biztosítsuk, hogy az Unió közreműködése 
hatékonyabb és egyszerűbb legyen.
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Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 34
5. sz. preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi és
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködésen múlik.

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi, társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi
közreműködők, különösen a regionális és 
helyi hatóságok közötti együttműködésen és 
a közösségi jog vezérlő elveinek betartásán
múlik.

Er. pt

Indoklás

A közösségi jogrenddel és vezérlő elveinek primátusával összhangban.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 35
5. sz. preambulumbekezdés

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi és 
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok 
közötti együttműködésen múlik.

(5) Az ERFA által támogatott tevékenység 
hatékony és eredményes megvalósítása a jó 
irányításon és az érintett területi és 
társadalmi-gazdasági közreműködők, 
különösen a regionális és helyi hatóságok, a 
szociális és környezetvédelmi partnerek, 
valamint a férfiak és nők egyenlőségét 
szolgáló elismert civil szervezetek közötti 
együttműködésen múlik.

Er. de

Indoklás

A kiegészítés tükrözi az általános rendelkezések 10. cikkét, felsorolva minden ott az 1 a) b),c) 
bekezdésben külön megemlített csoportot.
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Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 36
5 a. (új) preambulumbekezdés

(5 a) A (...) (EK) rendelet 43. és 44. 
cikkében előírt technikai segítségnyújtás 
részeként az ERFA finanszírozhat mind a 
közigazgatási szervek, mind a többi érintett 
területi közreműködő, mint civil szervezetek 
(NGO-k), választott képviselők és 
társadalmi-szakmai és környezetvédelmi 
szervezetek részére szükséges előkészítéssel, 
felügyelettel, ügyviteli és technikati 
támogatással, kiértékeléssel, 
könyvvizsgálattal és ellenőrzéssel 
kapcsolatos akciókat. 

Er. fr

Indoklás

Fontos meghatározni, hogy az államon és helyi és regionális hatóságokon kívül más területi 
közreműködők is igényelhetik a (...) (EC) rendelet és minden operatív program 
végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtást, mert eddig még ritkán vették igénybe 
ezt.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 37
6. sz. preambulumbekezdés

(6) A strukturális alapok általános 
előírásairól szóló, 1260/1999 (EK) számú 
tanácsi rendelet1 20(1) (b) cikkében előírt 
URBAN közösségi kezdeményezés 
tapasztalataira és erősségeire építve meg kell 
erősíteni egy városi vonatkozást is, oly 
módon, hogy ezen terület intézkedéseit teljes 
egészükbenintegrálják az ERFA által 
társfinanszírozott operatív programokba. 

(6) A strukturális alapok általános 
előírásairól szóló, 1260/1999 (EK) számú 
tanácsi rendelet1 20(1) (b) cikkében előírt 
URBAN közösségi kezdeményezés 
tapasztalataira és erősségeire építve meg kell 
erősíteni egy városi vonatkozást is, oly 
módon, hogy ezen terület intézkedéseit teljes 
egészükben integrálják az ERFA által 
társfinanszírozott operatív programokba. 
Ebben fontos szerepet játszanak a helyi 
fejlesztési és foglalkoztatási 
kezdeményezések és ezek innovációs 
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potenciálja.
__________________
1 HL L 161, 1999.06.26., 1. o. A rendelet, legutoljára 
a 2003-as csatlakozási okmány által módosítva.

__________________
1 HL L 161, 1999.06.26., 1. o. A rendelet, legutoljára 
a 2003-as csatlakozási okmány által módosítva.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 38
7. sz. preambulumbekezdés

(7) Különös figyelmet kell fordítani az 
ERFA által nyújtott és a(z) (…) (EK) 
rendelet 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 programok ezért a vidéki 
területek gazdaságának és a halászattól 
függő területek gazdaságát a hagyományos 
tevékenységektől eltávolító diverzifikálást 
kell szolgálják. 

(7) Különös figyelmet kell fordítani az 
ERFA által nyújtott és a (…) (EK) rendelet 
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 programok ezért a vidéki 
terület gazdaságának diverzifikálását, 
kulturális dimenzióját és az idegenforgalom 
fejlesztését, és a halászattól függő területek 
gazdaságát a hagyományos 
tevékenységektől eltávolító diverzifikálást, 
valamint fenntartható munkahelyek 
teremtését kell szolgálják, és az ilyen 
régiókat gazdasági és társadalmi 
tekintetben nagyobb vonzerőhöz kell 
juttassák.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 39
7. sz. preambulumbekezdés

(7) Különös figyelmet kell fordítani az 
ERFA által nyújtott és a(z) (…) (EK) 

(7) Különös figyelmet kell fordítani az 
ERFA által nyújtott és a(z) (…) (EK) 
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rendelet 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 programok ezért a vidéki 
terület és a halászattól függő területek 
gazdaságát a hagyományos 
tevékenységektől eltávolító diverzifikálást 
kell szolgálják. 

rendelet 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 programok ezért a vidéki 
terület és a halászattól függő területek 
gazdaságát a hagyományos 
tevékenységektől eltávolító diverzifikálást 
kell szolgálják, a fenntartható fejlődés 
megközelítését használva.  

Er. pt

Indoklás

A Tanács 2001. június 15-16-ai göteborgi ülése után kiadott következtetésekkel összhangban.     

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 40
8 a (új) preambulumbekezdés

(8a) Kívánatos fejleszteni a konvergencia 
céljához tartozó támogatás eszközeit és 
területeit, a kkv-k segítésének új 
mechanizmusát és a regionális fejlesztés új 
megközelítését bevezetve oly módon, hogy a 
kkv-k részére teljesen ingyenesen 
elérhetővé teszik a teljes egészében 
költségvetési eszközökből finanszírozott 
kutatások eredményeit.

Er. en

Indoklás

A módosítás a kutatás innovatív megközelítését vezeti be. Először is kötelezi azon 
kutatóintézeteket, amelyeket teljes egészében (európai vagy nemzeti) költségvetésből 
finanszíroznak, hogy kutatásaik eredményeit felajánlják a kkv-knek, akik azokat konkrét 
gazdasági alkalmazásokká akarják átalakítani. Másodszor, alapvetően megoldjuk a 
költségvetési pénzeszközök felhasználásával nyert tudás közvetlen átadását azoknak, akik 
érdekeltek továbbfejlesztésében a regionális fejlesztés céljaira.
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Módosítási javaslat szerzője Salvatore Tatarella

Módosítási javaslat, sz.: 41
8 a (új) preambulumbekezdés

(8 a) Ezen túlmenően az ERFA működését 
szorosabban kell összehangolni a hetedik 
keretprogrammal.

Er. it

Indoklás

Az ERFÁ-t koordinálni kell a hetedik keretprogrammal, hogy a lisszaboni stratégia által 
megkövetelt tudásalapú gazdaságot létrehozzuk, ahogy arra a Bizottság rendelettervezetének 
4. és 5. cikkei hivatkoznak.

Módosítási javaslat szerzője Michl Ebner

Módosítási javaslat, sz.: 42
8 a (új) preambulumbekezdés

(8 a)Nagyobb hangsúlyt kell fektetni az 
ERFA potenciáljára a gazdasági és 
társadalmi integrációban – különösen a 
multikulturális és többnyelvű vidékeken.

Er. de

Indoklás

Az ERFA pénzeszközeit a multikulturális és multietnikumú vidékeken lehet a legjobban 
felhasználni. Ezt explicite ki kell emelni, mivel ezek a vidékek többnyire az éllovas szerepét 
töltik be az alapok különböző kultúrák és nyelvek támogatását szolgáló felhasználásában.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Módosítási javaslat, sz.: 43
9. sz. preambulumbekezdés

9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legfélreesőbb régióknak, mégpedig úgy, 

(9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legfélreesőbb régióknak, mégpedig úgy, 
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hogy kivételes alapon kiterjesztik az ERFA 
hatókörét bizonyos ágazatok 
többletköltségeihez kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozására. Egy ilyen eltérés 
jogi alapként a Szerződés 299(2) cikkének 
alkalmazását igényli.

hogy kivételes alapon kiterjesztik az ERFA 
hatókörét a távoliságuk, elszigeteltségük, kis 
földterületük, hátrányos topográfiájuk és 
klímájuk valamint kevesebb termékre 
ráutaltságuk által - amely tényezők tartós 
fennállása és együttes hatása komolyan 
gátolja fejlődésüket és hozzáférésüket a 
belső piachoz - tovább súlyosbított sajátos 
szociális és gazdasági helyzetükből eredő
többletköltségekhez kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozására. Egy ilyen eltérés 
jogi alapként a Szerződés 299(2) cikkének és 
az európai alkotmányt létrehozó szerződés 
III-424. cikkének alkalmazását igényli. 

Er. es

Indoklás

A Regionális Fejlesztési Alapnak foglalkoznia kell mindezen, speciális földrajzi és gazdasági 
jellemzői miatt tartósan hátrányos helyzetű, régió piacelérési nehézségeivel.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 44
9. sz. preambulumbekezdés

(9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legfélreesőbb régióknak, mégpedig úgy, 
hogy kivételes alapon kiterjesztik az ERFA 
hatókörét bizonyos ágazatok 
többletköltségeihez kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozására. Egy ilyen 
eltérés jogi alapként a Szerződés 299(2) 
cikkének alkalmazását igényli.

(9) Különös figyelmet kell szentelni a 
legfélreesőbb régióknak, mégpedig úgy, 
hogy kivételes alapon kiterjesztik az ERFA 
hatókörét bizonyos ágazatok 
többletköltségeihez kapcsolódó működési 
támogatás finanszírozására, a Szerződés 
299(2) cikkével összhangban.

Er. pt

Indoklás

Világossá kell tenni, hogy alkalmazni kell a Szerződés fennálló rendelkezéseit, nem 
utolsósorban a 299(2) cikket.
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Módosítási javaslat szerzője Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítási javaslat, sz.: 45
10. sz. 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 bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.

törlendő

Er. xm

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítási javaslat, sz.: 46
10

(10) Az ERFA-nak tekintettel kell lennie 
azokra az egyedi nehézségekre, amelyekkel 
bizonyos szigetek, hegyvidéki területek és 
alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket. /az 
első mondat nem változik. a ford./

(10) Az ERFA-nak tekintettel kell lennie 
azokra az egyedi nehézségekre, amelyekkel 
bizonyos szigetek, hegyvidéki területek és 
alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi vagy 
természeti hátrányai lelassítják a fejlődést.
Ezenkívül figyelembe kell venni azon 
régiók sajátos problémáit is, amelyek 2004, 
április 3-áig a Közösség külső 
határterületei voltak és többé már nem 
bírnak ezen státussal.

Er. de

Indoklás

Azon határterületek, amelyek a kelet-európai tagállamok csatlakozása előtt az EU külső 
határaira estek, különleges kihívásokkal kerülnek szembe. Itt szélsőséges jóléti különbségek 
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keletkeztek. Ezek a régiók Európa megosztottsága alatt vesztesek voltak és nem szabad 
másodszor is veszteseknek lenniük. Az EU keleti bővítésének sikere az egykori érintkezési 
területeken is eldől. 

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítási javaslat, sz.: 47
10. sz. preambulumbekezdés

(10) Az ERFA-nak tekintettel kell lennie 
azokra az egyedi nehézségekre, amelyekkel 
bizonyos szigetek, hegyvidéki területek és 
alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.

(10) Az ERFA-nak tekintettel kell lennie 
azokra az egyedi nehézségekre, amelyekkel 
bizonyos szigetek, hegyvidéki területek és 
alacsony népsűrűségű területek valamint 
bizonyos határmenti régiók szembesülnek, 
amelyek földrajzi vagy természeti hátrányai
lelassítják a fejlődést.

Er. de

Indoklás

Az Európai alkotmány III-220 cikke fényében bizonyos határmenti régiókat speciális 
problémákkal küzdő régiókként ismerünk el. Ennek azonban az európai szolidaritásban is 
tükröződnie kell.

Módosítási javaslat szerzője Salvatore Tatarella

Módosítási javaslat, sz.: 48
10. sz. 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 bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.

(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 bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése vagy gazdasági-társadalmi 
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tényezők lelassítják a fejlődést.

Er. it

Indoklás

A szigetek, hegyi vidékek és ritkán lakott területek fejlődésének akadályai nagyon sok 
tényezőből eredhetnek: csak a földrajzi helyzetet említeni a nagy piacok elérhetőségével és 
távoliságával kapcsolatban túl szűk nézőpont lenne.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 49
10. sz. 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 bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.

(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 bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek, határmenti területek és alacsony 
népsűrűségű területek szembesülnek, 
amelyek földrajzi elhelyezkedése lelassítja 
fejlődésüket, azzal a céllal, hogy támogassa 
ezen régiók önálló fenntartható fejlődését.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 50
10. sz. 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, 

(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, 
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Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 6. jegyzőkönyvében is 
szerepel. Az ERFA-nak tekintettel kell 
lennie azokra az egyedi nehézségekre, 
amelyekkel bizonyos szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.

Finnország és Svédország csatlakozási 
okmányának 6. jegyzőkönyvében is 
szerepel. Az ERFA-nak tekintettel kell 
lennie azokra az egyedi nehézségekre, 
amelyekkel a szigeti régiók, , hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja fejlődésüket.
földrajzi helyzetük folytán. 

Er. fr

Indoklás

Az Alkotmányos Szerződés III-220. cikkében használt kifejezéseket kell használni.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 51
11. sz. preambulumbekezdés

(11) Szinergiákat kell létrehozni az ERFA és 
az Európai Szociális Alap és a Kohéziós 
Alap támogatásai között. Ezen kívül 
biztosítani kell a többi közösségi politikához 
képest a kiegészítő jelleget és a velük valő 
összhangot.

(11) Szinergiákat kell létrehozni az ERFA és 
az Európai Szociális Alap és a Kohéziós 
Alap támogatásai között. Ezen kívül 
biztosítani kell a többi közösségi politikához 
képest a kiegészítő jelleget és a velük valő 
összhangot. Ezen szinergiáknak a 
tagállamok stratégiai keretterveiben és a 
megfelelő operatív programokban meg kell 
jelenniük.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 52
12. sz. preambulumbekezdés

(12) Specifikus előírásokat kell rögzíteni az 
"Európai területi együttműködés” célja 
keretébe tartozó operatív programok 
tervezésére, irányítására, követésére és 

(12) Specifikus előírásokat kell rögzíteni az 
"Európai területi együttműködés” célja 
keretébe tartozó operatív programok 
tervezésére, irányítására, követésére és 
ellenőrzésére, és hogy kiegészítő jellegű 



PE 357.528v01-00

Külső fordítás 16 AM\562438HU.doc

HU

ellenőrzésére. kapcsolatot és összhangot hozzanak létre a 
többi közösségi politikával, beleértve a 
„tágabb szomszédság” politikáját is.  

Er. pt

Indoklás

A Bizottság „harmadik előrehaladási jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról" 
(COM(2004)0107)-tel összhangban.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 53
12. sz. preambulumbekezdés

(12) Specifikus előírásokat kell rögzíteni az 
"Európai területi együttműködés” célja 
keretébe tartozó operatív programok 
tervezésére, irányítására, követésére és 
ellenőrzésére.

(12) Specifikus előírásokat kell rögzíteni az 
"Európai területi együttműködés” célja 
keretébe tartozó operatív programok 
tervezésére, irányítására, követésére és 
ellenőrzésére, amelyekben tükröződik az 
intézkedések határokon átnyúló, 
transznacionális és interregionális jellege.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 54
13. sz. preambulumbekezdés

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, 
ahol ez szükséges annak biztosítására, hogy 
a tagállamok harmadik országokkal határos 
régióinak fejlődéséhez hatékony segítséget 
nyújtsunk. Ennek megfelelően helyes az 
ERFÁ-ból kivételes alapon finanszírozást 
engedélyezni harmadik országok területén 
végrehajtott projektekhez, ahol ezek 
előnyösek a Közösség régiói számára.

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, 
ahol ez szükséges annak biztosítására, hogy 
a tagállamok harmadik országokkal határos 
régióinak fejlődéséhez hatékony segítséget 
nyújtsunk. Ennek megfelelően helyes az 
ERFÁ-ból kivételes alapon finanszírozást 
engedélyezni harmadik országok területén 
végrehajtott projektekhez, ahol ezek 
előnyösek a Közösség régiói számára.
Szükséges a pénzügyi forrásoknak az 
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európai területi együttműködési cél 
transznacionális és határokon átnyúló 
irányai közötti helyes súlyozását is 
biztosítani. A határokon átnyúló irány 
különleges figyelmet igényel, mivel az Unió 
határai jelentősen meghosszabbodtak és az 
elmaradott régiók között sok a határmenti 
régió.  

Er. en

Indoklás

Ezen módosítás célja annak biztosítása, hogy az európai területi együttműködés határokon 
átnyúló iránya számára rendelkezésre álljanak a kibővült Unióban jelentkező új kihívásoknak 
történő megfeleléshez szükséges pénzügyi eszközök.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 55
13. sz. preambulumbekezdés

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, 
ahol ez szükséges annak biztosítására, hogy 
a tagállamok harmadik országokkal határos 
régióinak fejlődéséhez hatékony segítséget 
nyújtsunk. Ennek megfelelően helyes az 
ERFÁ-ból kivételes alapon finanszírozást 
engedélyezni harmadik országok területén 
végrehajtott projektekhez, ahol ezek 
előnyösek a Közösség régiói számára.

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, 
ahol ez szükséges annak biztosítására, hogy 
a tagállamok harmadik országokkal határos 
régióinak fejlődéséhez hatékony segítséget 
nyújtsunk. Ennek megfelelően helyes 
kivételes alapon finanszírozást engedélyezni 
harmadik országok területén végrehajtott 
projektekhez, ahol ezek előnyösek a 
Közösség régiói számára. Ezen projekteket 
csak az új Szomszédsági és Partnerségi 
Eszközből és a Csatlakozást Előkészító 
Eszközből kell finanszírozni.

Er. en

Indoklás

Nincs ok arra, hogy a teljes egészükben harmadik országok területén végrehajtott 
programokat az ERFÁ-ból finanszírozzák, amikor az EU rendelkezik egy specifikus 
finanszírozási eszközzel, amely harmadik országok céljára jött létre. Az ERFÁ-t kizárólag az 
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EU területén megvalósított programokra kell felhasználni.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij

Módosítási javaslat, sz.: 56
13. sz. preambulumbekezdés

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, Itt 
szükséges biztosítani, hogy a tagállamok 
harmadik országokkal határos régiói 
fejlődésükhöz hatékony segítséget kapjanak.

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, Itt 
szükséges biztosítani, hogy a tagállamok 
harmadik országokkal határos régiói 
fejlődésükhöz hatékony segítséget kapjanak.
Ugyancsak biztosítani kell, hogy az Unió 
eddigi határmenti régiói jelenlegi 
lehetőségeik és jogaik szempontjából ne 
kerüljenek rosszabb helyzetbe, mint eddig 
és mint az EU belső határai mentén fekvő 
régiók. 

Er. de

Indoklás

A rendelet jelenlegi tervezetéből felismerhető azon veszély, hogy az EU határmenti régióinak 
részesedése tekintetében a programok kidolgozása és megvalósítása (szubszidiaritás és 
partnerség), valamint támogathatóságuk (pl. költségvetési támogatások, élelmiszer-
támogatások) tekintetében ezen régiók rosszabbul járnak, mint eddig, és túl sok figyelem jut a 
nem-EU határ menti régiókra.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 57
13. sz. preambulumbekezdés

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, Itt 
szükséges biztosítani, hogy a tagállamok 
harmadik országokkal határos régiói 
fejlődésükhöz hatékony segítséget kapjanak.
Ennek megfelelően helyes az ERFÁ-ból 
kivételes alapon finanszírozást engedélyezni 
harmadik országok területén végrehajtott 

(13) Támogatni kell a hatékony határokon 
átnyúló és transznacionális együttműködést 
a Közösséggel szomszédos országokkal, Itt 
szükséges biztosítani, hogy a tagállamok 
harmadik országokkal határos régiói 
fejlődésükhöz hatékony segítséget kapjanak.
Ennek megfelelően helyes az ERFÁ-ból 
kivételes alapon finanszírozást engedélyezni 
harmadik országok területén végrehajtott 
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projektekhez, ahol ezek előnyösek a 
Közösség régiói számára.

projektekhez, ahol ezek előnyösek a 
Közösség régióival folytatott határokon 
átnyúló együttműködés számára.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 58
13 a (új) preambulumbekezdés

(13a) Az általános előírások megadják az 
ERFA rendelkezésére álló pénzeszközök 
tájékoztató megoszlását a különböző célok 
között, ami megfelelő pénzügyi keretet 
jelent, amelyen belül a három cél 
kihívásainak meg lehet felelni. Az 5. cikk 
nagyobb rugalmassága dacára ezt a 
pénzügyi keretet meg kell tartani, mint 
ahogy azt az általános előírásokat rögzítő 
tanácsi rendelet előírja.

Er. en

Indoklás

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célra jogosult régiók igényei közötti 
különbség jelentősen megnőtt az Unió bővítésével és mivel a szubszidiaritás elve lehetővé 
teszi a regionális hatóságok számára, hogy prioritásaikat meghatározzák, az 5. cikk szerinti 
beavatkozás terjedelmének nagyobb rugalmasságot kell adni. 

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Módosítási javaslat, sz.: 59
1. cikk, 2. bekezdés 

Rögzíti a városi és vidéki területek, a 
halászattól függő területek, a legfélreesőbb 
területek és a természeti hátrányoktól 
szenvedő területek kezelésének specifikus 
előírásait. 

Rögzíti a városi és vidéki területek, a 
halászattól függő területek, a legfélreesőbb 
területek, a szigeti területek, a komoly és 
tartós természeti vagy demográfiai 
hátrányoktól szenvedő, alacsony 
népsűrűségű és határmenti és hegyi
területek kezelésének specifikus előírásait. 

Er. es
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Indoklás

A specifikus előírások meghatározásakor nem szabad elfelejtenünk azokat a területeket, 
amelyeknek a belső piac elérésével nehézségeik vannak.

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítási javaslat, sz.: 60
1. cikk, 2. bekezdés

Rögzíti a városi és vidéki területek, a 
halászattól függő területek, a legfélreesőbb 
területek és a természeti hátrányoktól 
szenvedő területek kezelésének specifikus 
előírásait.

Rögzíti a városi és vidéki területek, a 
halászattól függő területek, a legfélreesőbb 
területek, a nagy jóléti különbségeket 
mutató és a természeti hátrányoktól 
szenvedő területek kezelésének specifikus 
előírásait.

Er. de

Indoklás

Az Európán belüli szorosabb együttműködés alapvetően hátrányosabban érinti a határmenti 
területeket, mint a belső területeket. A határmenti területeken, amelyeken a jóléti különbségek 
nagyok, az európai szolidaritásnak egészen különleges jelentősége van.

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 61
2. cikk

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohéziónak a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése és 
a regionális gazdaságok alkalmazkodásának 
elősegítése útján történő megerősítésére 
irányuló támogatás finanszírozásához, 
ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a fenntartható 
fejlődés stratégiájának keretében, a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése és a 
regionális gazdaságok alkalmazkodásának 
támogatása útján történő elősegítésének 
finanszírozásához, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását..

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, és különösen a 
versenyképesség és innováció erősítésének 
szükségességét, a fenntartható munkahelyek 
létrehozását, és a környezeti szempontból 
stabil növekedés elősegítését.

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, és különösen:

(a) a versenyképesség és innováció 
erősítésének szükségességét, a fenntartható 
munkahelyek létrehozását, a társadalmi 
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integrációnak és a férfiak és nők közötti 
egyenlőségnek az elősegítését, a 
diszkrimináció leküzdését és a környezet 
javításának elérését a Közösség 
környezetvédelmi jogszabályainak 
végrehajtásával és a Natura 2000 hálózat 
helyes irányításával; 
(b) a fogyatékkal élő embereket az áruk és 
szolgáltatások és beépített területek 
elérésében gátló korlátok eltávolítását 
azáltal, hogy biztosítja, hogy az 
akadálymentes hozzáférhetőség 
valamennyi projektnél az Alap általi 
kedvezményezettség feltétele legyen.

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 62
2. cikk

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és a regionális 
gazdaságok alkalmazkodásának elősegítése 
útján történő megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához, ideértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a fenntartható 
fejlődés stratégiájának keretében, a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése és a 
regionális gazdaságok alkalmazkodásának 
támogatása útján történő elősegítésének 
finanszírozásához, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását..

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, és különösen a 
versenyképesség és innováció erősítésének 
szükségességét, a fenntartható munkahelyek 
létrehozását, és a környezeti szempontból 
stabil növekedés elősegítését.

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, amelyeknek részleteit 
a regionális és helyi partnerek határozzák 
meg az operatív programokkal és nemzeti 
szabályokkal összhangban, különösen:

(a) a versenyképesség és innováció 
erősítésének szükségességét, a fenntartható 
munkahelyek létrehozását, és a környezeti 
szempontból stabil növekedés elősegítését. , 
a társadalmi integrációnak és a férfiak és 
nők közötti egyenlőségnek az elősegítését és 
a környezet javításának elérését a Közösség 
környezetvédelmi jogszabályainak 
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végrehajtásával;

(b) a fogyatékkal élő embereket az áruk és 
szolgáltatások és beépített területek 
elérésében gátló korlátok eltávolítását 
azáltal, hogy biztosítja, hogy az 
akadálymentes hozzáférhetőség valamennyi 
projektnél az Alap általi 
kedvezményezettség feltétele legyen.

Er. en

Indoklás

A regionális versenyképesség és foglalkoztatás számára körvonalazott tevékenységek túl 
részletesek és szűkek ahhoz, hogy tükrözzék az EU összes régiójának fejlődési igényeit A 
jelenlegi javaslatok különösen nem ismerik fel a vidéki területek igényeit.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 63
2. cikk

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és a regionális 
gazdaságok alkalmazkodásának elősegítése 
útján történő megerősítésére irányuló
támogatás finanszírozásához, ideértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek okainak feltárása és 
kiküszöbölése és a regionális gazdaságok 
alkalmazkodásának elősegítése útján történő 
megerősítését célzó támogatás 
finanszírozásához, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását.

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, és különösen a 
versenyképesség és innováció erősítésének 
szükségességét, a fenntartható munkahelyek 
létrehozását, és a környezeti szempontból 
stabil növekedés elősegítését.

Ennek során az ERFA érvényesíti a 
Közösség prioritásait, és különösen a 
versenyképesség és innováció erősítésének 
szükségességét az olyan regionális fejlődés 
innovatív megközelítésével, amely a 
fenntartható munkahelyek létrehozását, és a 
környezeti szempontból stabil növekedés
elősegítését célozza.

Er. en
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Indoklás

Ez a módosítás a 3. preambulumbekezdéshez benyújtottal együtt amellett érvel, hogy az ERFA 
fő célja, hogy a regionális egyenlőtlenségek okait kiküszöbölje. Ezért az ERFA által nyújtott 
segítségnek a regionális egyenlőtlenségeket jellegüknél fogva létrehozó és erősítő tényezőkre 
kell koncentrálnia. Ezen túlmenően világossá teszi, hogy az innovációk önmagukban nem 
szükségszerűen vezetnek a regionális egyenlőtlenségek csökkentéséhez, sem pedig a 
fenntartható fejlődéshez. Másrészt viszont egy innovatív megközelítés segítene a 
munkahelyteremtés multiplikátor-hatásának előidézésében.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 64
2. cikk

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és a regionális 
gazdaságok alkalmazkodásának elősegítése 
útján történő megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához, ideértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és a regionális 
gazdaságok alkalmazkodásának elősegítése 
útján történő megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához, ideértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását, valamint a 
városi területek társadalmi, ökológiai és 
gazdasági problémáinak leküzdését..

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 65
2. cikk, 1. bekezdés

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése és a regionális 
gazdaságok alkalmazkodásának elősegítése 
útján történő megerősítésére irányuló 
támogatás finanszírozásához, ideértve a 
hanyatló ipari régiók átalakítását.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, társadalmi 
és területi kohéziónak a régiók közötti és a 
régiókon belüli egyenlőtlenségek 
csökkentése és a regionális gazdaságok 
alkalmazkodásának elősegítése útján történő 
megerősítésére irányuló támogatás 
finanszírozásához, ideértve a hanyatló ipari 
régiók átalakítását.

Er. en
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Indoklás

A tagállamokon belüli relatív szegénység ugyanannyira probléma, mint a szegényebb és 
gazdagabb tagállamok közötti konvergencia hiánya, és az ERFA a legalkalmasabb ennek 
megoldására.    

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, 
Lambert van Nistelrooij

Módosítási javaslat, sz.: 66
3. cikk, 2. bekezdés, a) pont

a) termelő beruházások a) fenntartható munkahelyek létrehozását 
vagy megtartását szolgáló termelő 
beruházások;

Er. de

Indoklás

A magas európai munkanélküliségi számok tükrében világossá kell tenni, hogy a vállalatok 
akkor tarthatnak igényt támogatásra, ha munkahelyeket megtartanak vagy új munkahelyeket 
teremtenek. Ezt világossá kell tenni.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 67
3. cikk, 2. bekezdés, b) pont

b) infrastruktúra b) fizikai és technikai infrastruktúra;

Er. en

Indoklás

A két melléknév: „fizikai és technikai” alapvetően meghatározza azt az infrastruktúrát, 
amelyet ERFA finanszírozásra jogosultnak tekintenének. Bármely fajta infrastruktúra nem 
szükségszerűen járulna hozzá a régiók termelékenységének növeléséhez. Ezért válik 
szükségessé a jelen módosítási javaslatban foglalt tisztázás.
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Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 68
3. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük 
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti
tapasztalatcsere;

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük 
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások, közös helyi 
kezdeményezések, hálózatépítés és 
együttműködés és szinergiacserék a régiók, 
városok, lakókörzetek és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
közreműködők között;

Er. pt

Indoklás

Erőteljesebben hangsúlyozza a jobb transznacionális kölcsönhatás szükségességét a 
különböző regionális és helyi hatóságok és a különböző szociális, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők között.    

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij

Módosítási javaslat, sz.: 69
3. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük 
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti 
tapasztalatcsere;

c) fejlesztési kezdeményezések, amelyek a 
következőkből állnak: szolgáltatások 
vállalkozások számára, finanszírozási 
eszközök, mint a vállalkozói tőke, hitelező 
és garanciaalapok és helyi fejlesztési alapok 
létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és régiók, városok, közös 
helyi kezdeményezések és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
közreműködők közötti kapcsolatépítés vagy 
tapasztalatcsere;

Er. en
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Indoklás

A módosítási javaslat első része definíció abban az értelemben, hogy a „fejlesztési 
kezdeményezéseknek” konkrét, nem pedig elvont elképzeléseknek kell lenniük. A második rész 
bevezeti a „kapcsolatépítést vagy tapasztalatot”, mint az ERFA támogatás hatóköre 
elérésének innovatív eszközét, a "közös helyi kezdeményezésekkel" együtt, amelyek 
természetüknél fogva elősegítik a helyi hatóságok részvételét a regionális fejlesztésben.

Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 70
3. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük 
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti 
tapasztalatcsere;

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük 
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások, közös helyi kezdeményezések
és a régiók, városok és az érintett társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi 
közreműködők közötti tapasztalatcsere, 
hálózatépítés és együttműködés;

Er. it

Indoklás

A területi együttműködés különböző kifejeződési formáinak teret kell adni. Ezért a Bizottság 
által javasolt tapasztalatcsere mellett más típusú kezdeményezéseket is be kell venni.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 71
3. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 

c) más fejlesztési és foglalkoztatási
kezdeményezések, köztük szolgáltatások 
vállalkozások számára, finanszírozási 
eszközök, mint a vállalkozói tőke, hitelező 
és garanciaalapok és helyi fejlesztési alapok 
létrehozása és fejlesztése, 
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szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti 
tapasztalatcsere;

kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti 
tapasztalatcsere;

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Garrelt Duin

Módosítási javaslat, sz.: 72
3. cikk, 2. bekezdés, ca) (új) pont

ca) kis- és középvállalatok növekedésének 
és foglalkoztatásának növelése (vállalkozói 
tevékenységek, mint az alapítás, 
vállalatátruházás, vállalati növekedés, a 
szakértelem exportálása és kifejlesztése);

Er. de

Indoklás

Különösen a társadalmi-gazdasági problémákkal küzdő területeken fontos, hogy ezen 
tevékenységi területek támogatásával a gazdaság és a foglalkoztatottság növekedésének 
megfelelő előfeltételeket biztosítsunk.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 73
3. cikk, 2. bekezdés, cb) (új) pont

cb) azonosan kell kezelni a pénzeszközök 
elosztásában minden, a 8., 9. és 10. cikkben 
hivatkozott akciót, amely a fenti prioritási 
területeket kiegészíti, mégpedig a 8. cikkben 
hivatkozott leromlott városi területek, a 9. 
cikkben hivatkozott vidéki és halászattól 
függő területek és a 10. cikkben hivatkozott, 
természeti hátrányoktól szenvedő területek 
komplex regenerálását;
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Er. en

Indoklás

A cél itt, hogy a 4. és 5. cikkek és a 8., 9. és 10. cikkek közötti kapcsolatot világossá tegyük.

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 74
3. cikk, 2. bekezdés 

Az ERFA az alábbiak finanszírozásához 
járul hozzá:

Az ERFA az alábbiak finanszírozásához 
járul hozzá:

a) termelő beruházások; a) termelő beruházások; 
b) infrastruktúra; b) infrastruktúra;
c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások és a régiók, városok és az 
érintett társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi közreműködők közötti 
tapasztalatcsere;

c) más fejlesztési kezdeményezések, köztük
szolgáltatások vállalkozások számára, 
finanszírozási eszközök, mint a vállalkozói 
tőke, hitelező és garanciaalapok és helyi 
fejlesztési alapok létrehozása és fejlesztése, 
kamattámogatások, lakókörzeti 
szolgáltatások, valamint együttműködés a 
regionális és helyi szintek és az érintett 
társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi 
közreműködők között;

d) az (...) (EK) számú rendelet 43. és 44. 
cikkében hivatkozottak szerinti technikai 
segítségnyújtás;

d) az (...) (EK) számú rendelet 43. és 44. 
cikkében hivatkozottak szerinti technikai 
segítségnyújtás;
e)beruházás a kulturális örökségbe;
f) beruházás az alkalmazkodóképességet 
szolgáló és az aktív foglalkoztatáspolitikai 
oktatás épületeibe és létesítményeibe;
g) a fenti alkalmazkodóképességi és aktív 
foglalkoztatáspolitikai oktatási 
tevékenységek működési költségei, amilyen 
mértékben ezek az ERFA hatókörébe esnek 
a ..... (EK) számú rendelet 33(2) cikke 
szerint. 

Er. en

Indoklás

A területi együttműködés leszűkítése a tapasztalatcserére indokolatlanul korlátozó, mivel 
utóbbi az előbbinek csak egy oldala. Ezen túlmenően, ajánlatosnak tűnik az ERFA 
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finanszírozás pozitív tapasztalatai alapján az is, hogy találjunk és definiáljunk beruházásokat 
a kulturális örökség helyreállítására, átalakítására és bemutatására, valamint olyan 
közösségi struktúrákba, amelyek funkcionális és strukturális szerepet játszanak az ESzA 
(Európai Szociális Alap) tevékenységeiben. Ugyancsak ajánlatosnak tűnik világosan 
meghatározni a folyó költségek támogathatóságát, hogy biztosítsuk a teljességet és a 
konzisztenciát a javaslat más cikkeivel (lásd 8(2) cikk).

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 75
4. cikk, bevezető mondat 

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális és helyi gazdasági fejlődésre 
koncentrálja oly módon, hogy programokkal 
mobilizálja és erősíti azon belső 
képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági struktúrák korszerűsítését és 
diverzifikálását célozzák különösen az 
alábbi területeken:

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális és helyi gazdasági fejlődésre 
koncentrálja oly módon, hogy programokkal 
mobilizálja és erősíti azon belső 
képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági struktúrák korszerűsítését és 
diverzifikálását, valamint fenntartható 
munkahelyek létrehozását célozzák 
különösen az alábbi területeken:

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 76
4. cikk, bevezető mondat 

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális és helyi gazdasági fejlődésre
koncentrálja oly módon, hogy programokkal 
mobilizálja és erősíti azon belső 
képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági struktúrák korszerűsítését és 
diverzifikálását célozzák különösen az 
alábbi területeken:

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális, helyi, városi és vidéki gazdasági 
fejlődésre koncentrálja oly módon, hogy 
programokkal mobilizálja és erősíti azon 
belső képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági struktúrák korszerűsítését és 
diverzifikálását célozzák különösen az 
alábbi területeken:

Er. en
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Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 77
4. cikk, bevezető mondat

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális és helyi gazdasági fejlődésre 
koncentrálja oly módon, hogy programokkal 
mobilizálja és erősíti azon belső 
képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági struktúrák korszerűsítését és 
diverzifikálását célozzák különösen az 
alábbi területeken:

A „konvergencia” céljának keretében az 
ERFA támogatását egy fenntartható integrált 
regionális és helyi gazdasági fejlődésre 
koncentrálja oly módon, hogy programokkal 
mobilizálja és erősíti azon belső 
képességeket, amelyek a regionális 
gazdasági, közigazgatási és társadalmi
struktúrák korszerűsítését és diverzifikálását 
célozzák különösen az alábbi területeken:

Er. it

Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 78
4. cikk, -1. (új) pont

-1) területi innováció, nem utolsósorban a 
regionális vagy helyi intézményi, szociális 
és gazdasági közreműködők potenciáljának 
növelésére és általános kormányszervek, 
fejlesztési ügynökségek és pénzügyi 
intézmények korszerűsítésére;

Er. it

Indoklás

A területi innováció és a vállalkozási innováció külön fogalmak és szükséges a kettő között 
különbséget tenni. Utóbbi, noha kétségtelenül fontos, előbbinek csak egy oldala. Amit 
hangsúlyozni kell ezért, az annak a szerepnek az alapvető jelentősége, amelyet a helyi 
intézményeknek játszaniuk kell a fenntartható területi fejlődés előmozdításában.
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Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van 
Nistelrooij

Módosítási javaslat, sz.: 79
4. cikk, 1. pont

1. Kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

1. Kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztése; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátása; a vállalkozási 
kedv támogatása és finanszírozási források 
teremtését a kkv-k innovációi számára új 
finanszírozási eszközök útján; a regionális 
gazdaságtámogatás hagyományos 
eszköztárának támogatását, mint amilyen a 
kkv területen túlmenő vállalkozások 
letelepedésének és beruházásainak célzott 
támogatása, valamint a gazdaságközeli 
infrastruktúra létrehozását és kiépítését.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 80
4. cikk, 1) pont

1) Kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 

1) Kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; információ 
gyűjtését és terjesztését, új technológiák, 
minőségügyi eljárások, műszaki és 
környezetvédelmi szabványok vállalkozások 
általi alkalmazásának finanszírozását, a 
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szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának 
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

vállalkozások és a felsőoktatási 
intézmények, civil szervezetek és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a vállalkozások
csoportjának rendelkezésére bocsátását; a 
vállalkozási kedv és a vállalkozások
innovációfinanszírozásának támogatását új 
finanszírozási eszközök útján;

Er. en

Indoklás

Itt az a cél, hogy a KTF jobb irányítását és elterjesztését támogassuk. Az 1. bekezdés szerinti 
előírásokat rugalmasabban kell kezelni, a vállalkozásoknak, és nem csak a kkv-knek kell 
lehetővé tenni, hogy részt vegyenek a KTF akciókban. Ennek nagy a jelentősége, mivel a 
nagyobb vállalatok részvétele nagyobb hatást tesz lehetővé.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 81
4. cikk, 1. bekezdés

1) kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

1) Kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését és 
ezeknek az Európai Kutatási Térségbe 
történő integrálását, az ipari KTF 
támogatását a kis- és középvállalatoknál 
valamint a technológiaátadás támogatását; a
kkv-k és a felsőoktatási intézmények és 
kutató és technológiai központok közötti 
kapcsolatok javítását, például a köz- és 
magánszféra partnerségének létrehozása 
útján; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;
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Er. pt

Indoklás

A technológiai fejlődés erősítésének egyik alkalmas módja lehet a helyi KTF kapacitások 
aktívabb integrációja az Európai Kutatási Térségbe, ahogy azt a lisszaboni stratégia is 
igényli.
A köz- és magánszféra partnerségének alkalmazása, ahol lehetséges, lehetővé teszi, hogy a 
felsőoktatási intézmények altal nyújtott potenciál közelebb legyen a munkaerőpiac igényeihez. 

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 82
4. cikk, 1. bekezdés

1) kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 
ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

1) kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését és a 
régiók közötti technológiai különbség 
csökkentését, az ipari KTF támogatását a 
kis- és középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 83
4. cikk, 1) pont

1) kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 

1) kutatás és technológiai fejlesztés (KTF), 
innováció és vállalkozási kedv, beleértve a 
regionális KTF-kapacitások erősítését, az 



PE 357.528v01-00

Külső fordítás 34 AM\562438HU.doc

HU

ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök 
útján;

ipari KTF támogatását a kis- és 
középvállalatoknál valamint a 
technológiaátadás támogatását; a kkv-k és a 
felsőoktatási intézmények és kutató és 
technológiai központok közötti kapcsolatok 
javítását; vállalkozói hálózatok és csoportok 
kifejlesztését; vállalkozói és technológiai 
szolgáltatásoknak a kkv-k csoportjának 
rendelkezésére bocsátását; a vállalkozási 
kedv és a kkv-k innovációfinanszírozásának  
támogatását új finanszírozási eszközök, a 
kkv-k, mikrovállalkozások és kézműves 
vállalkozások szervezetei szakértelmének, 
cselekvőképességének és szervezetének 
javítása és ezen szervezetek és a régi 
tagállamok hasonló szervezetei közötti 
együttműködés és koordináció útján;

Er. fr

Indoklás

A 4. cikkben előírt intézkedéseket csak a kkv-ket, mikrovállalkozásokat és kézműves 
vállalkozásokat képviselő szervezetek részvételével és bevonásával lehet megvalósítani. A 
konvergenciacélokat ezen szervezetek aktív támogatásának politikájával fogjuk elérni. Az új 
és régi tagállamok szervezeteinek együttműködése alapvető fontosságú.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 84
4. cikk, 1 a) (új) pont

1a) Az EK költségvetés vagy nemzeti 
fejlesztő intézetek útján teljes egészében 
költségvetési forrásból finanszírozott 
kutatások eredményeit, amelyek még 
nincsenek szabadalmaztatva, ingyenesen fel 
lehet ajánlani a kkv-knek, ha ezen kutatást 
közvetlenül innovatív ipari javakká 
konvertálják. A tudáscsere új szakértelem 
kifejlesztését nem igényló támogatása 
érdekében általános eszközként legyen 
elérhető egy regionális vagy országos 
„tudásutalvány”.
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Er. en

Indoklás

Az EU-ban és valószínűleg legtöbb tagállamban nincs olyan mechanizmus, amely útján a 
felsőoktatási intézmények vagy kutatóintézetek által végzett kutatások ipari alkalmazásokhoz 
vezetnének. ez a hiányzó mechanizmus akadályt jelent a fejlődés előtt és ez a módosítási 
javaslat szeretné ezt orvosolni. Egy új mechanizmust vezet be, amely a kutatóintézetekben 
létrejött, már meglévő tudás alkalmazásával támogatja a kkv-ket és támogatja a kkv-k 
számára a tudásutalványok használatát. Ezen kutatásokat a költségvetési finanszírozás tette 
lehetővé. 

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 85
4. cikk, 2) pont

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k és különösen a társdalmilag 
kirekesztett csoportok számára, hogy 
átvegyék és hatékonyan használják az 
információs és kommunikációs 
technológiákat (IKT-ket); 

Er. en

Indoklás

A társadalmilag kirekesztett csoportok bevonása központi célja a strukturális alapoknak. 

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Módosítási javaslat, sz.: 86
4. cikk, 2) pont

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását - különösen a 
fogyatékkal élők és más társadalmilag 
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a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

kirekesztett csoportok számára - és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

Er. en

Indoklás

Az ERFA 4. cikke, amely csak az 1. célhoz tartozó régiókat érinti, jogosan helyez hangsúlyt az 
információs társadalom jelentőségére. 

Az integrálás alapvető eleme az Európai Közösség azon céljának, hogy mindenki számára 
elérhető legyen az információs társadalom, azaz az információs társadalomhoz történő 
hozzáférés előmozdításának a sebezhető csoportok számára. Az ERFÁ-nak teljességgel 
elkötelezettnek kell lennie az e-integráció és az e-hozzáférés átfogó céljai és törekvései 
mellett, és ezért biztosítania kell, hogy az ezen területen támogatott tevékenységek oldaláról a 
fogyatékkal élők hozzáférése biztosításának és elősegítésének szükségessége az információs 
társadalomhoz figyelmet és elismerést kapjon.

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 87
4. cikk, 2) pont

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének- különösen a 
fogyatékkal élők és más társadalmilag 
kirekesztett csoportok számára - javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);  

Er. en

Indoklás

Az ERFA 4. cikke, amely csak az 1. célhoz tartozó régiókat érinti, jogosan helyez hangsúlyt 
az információs társadalom jelentőségére. Az integrálás alapvető eleme az Európai Közösség 
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azon céljának, hogy mindenki számára elérhető legyen az információs társadalom, azaz az 
információs társadalomhoz történő hozzáférés előmozdításának a sebezhető csoportok 
számára. Az ERFÁ-nak teljességgel elkötelezettnek kell lennie az e-integráció és az e-
hozzáférés átfogó céljai és törekvései iránt, és ezért biztosítania kell, hogy az ezen területen 
támogatott tevékenységek oldaláról a fogyatékkal élők hozzáférése biztosításának és 
elősegítésének szükségessége az információs társadalomhoz figyelmet és elismerést kapjon

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 88
4. cikk, 2) pont

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, a társadalmilag kirekesztett 
csoportok támogatása, hogy az IKT-khoz 
történő hozzáférésben jelentkező 
egyenlőtlenségeken úrrá legyenek, online 
közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat 
a kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 
kommunikációs technológiákat (IKT-ket);

Er. en

Indoklás

Annak szükségessége, hogy ez a cél társadalmilag integráló hatású legyen.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 89
4. cikk, 2) pont 

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, online közösségi szolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítását és 
kifejlesztését, segítséget és szolgáltatásokat a 
kkv-k számára, hogy átvegyék és 
hatékonyan használják az információs és 

2) Információs társadalom, beleértve a hazai 
tartalmak, szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztését, hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportok támogatását az információhoz és 
az információs és kommunikációt 
technológiákhoz (IKT-khez) történő 
hozzáférés területén jelentkező 
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kommunikációs technológiákat (IKT-ket); egyenlőtlenségek kiküszöbölésében,
segítséget és szolgáltatásokat a kkv-k 
számára, hogy átvegyék és hatékonyan 
használják az IKT-ket, az IKT 
infrastruktúra, különösen a szélessávú 
infrastruktúra fejlesztését a kevésbé fejlett 
régiókban és tagállamokban;

Er. en

Indoklás

Ezen módosítási javaslat célja a tagállamok között az IKT (például szélessávú) infrastruktúra 
használata területén fennálló jelentős különbségek kezelése, miközben ezek jelentősen 
hozzájárulnak a konvergenciához és a versenyképességhez és kulcsfontosságúak minden, 
közszolgáltatást végző illetékes hatóság számára.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 90
4. cikk, 2a) (új) pont

2a) Online közszolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása és azok 
fejlesztése, ideértve az IKT infrastruktúra, 
különösen a szélessávú infrastruktúra 
fejlesztését a közszolgáltatások 
(egészségügy, szociális gondoskodás, 
oktratás, környezetvédelem stb.) területén;

Er. en

Indoklás

Lásd a 88. sz. módosítási javaslatot

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 91
4. cikk, 2 a (új) pont

2a. A férfiak és nők egyenlőségének 
elősegítése, beleértve: vállalatalapítások 
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támogatását, specifikus intézkedéseket 
vállalkozó nők számára, megkönnyítendő 
az új ötletek üzleti alkalmazását, valamint 
új, felsőoktatási intézményekből és meglévő 
vállalkozásokból alakuló vállalkozások 
alapításának támogatását, a család és 
hivatás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő 
infrastruktúra és szolgáltatások 
támogatását;

Er. de

Indoklás

Lásd az Európai Parlament P5_TA(2003) 0093. sz. határozatát,különösen annak 1. és 14. 
bekezdését

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 92
4. cikk, 3. pont

3. környezetvédelem, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
városi szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
ellenőrzését, a szennyezett ipari területek és 
a talaj mentesítését, a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetgazdálkodási 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

3. környezetvédelem, ideértve az innovatív 
környezetvédemi technikákat, a
hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással 
és vízminőséggel kapcsolatos beruházásokat, 
köztük a tiszta ivóvízzel történő ellátást, a 
városi szennyvíz kezelését a vízgazdálkodási 
keretirányelvnek megfelelően, beleértve 
annak végrehajtását, valamint a városi 
területeken a levegőminőség javítását, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
ellenőrzését, régről fennmaradt 
környezetszennyezés eltávolítását és a 
szennyezett ipari területek és a talaj 
mentesítését, a biodiverzitás és a 
természetvédelem, valamint a NATURA 
2000 végrehajtását szolgáló infrastruktúra 
fejlesztésének az előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetgazdálkodási 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása, 
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a szennyeződés megelőzésének és a 
természeti erőforrásokkal folytatott 
takarékos gazdálkodás érdekében;

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 93
4. cikk, 3. pont

3) környezetvédelem, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
városi szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
ellenőrzését, a szennyezett ipari területek és 
a talaj mentesítését, a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetgazdálkodási 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

3) környezetvédelem, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
városi szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
ellenőrzését, a szennyezett ipari területek és 
a talaj mentesítését, leromlott városi 
környékeken köztulajdonban lévő közös 
területek rehabilitációját, városi 
zöldterületek fejlesztését, zajvédelmet, 
vízminőségvédelmet, vízgazdálkodást, a 
tiszta tömegközlekedés támogatását, 
kockázatmegelőzést, a biodiverzitás és a 
természetvédelem előmozdítását, a KKV-k 
részére nyújtott támogatást a 
költséghatékony környezetgazdálkodási 
rendszer bevezetése és a 
környezetszennyezés megelőzésére irányuló 
technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

Er. en

Indoklás

A cél az, hogy a konvergencia célja alá bevegyünk néhány olyan szempontot, amelyek 
jelentősen több régiót érintenek, mint amelyek jelenleg csak a regionális versenyképesség 
és/vagy az európai területi együttműködési célok keretében támogathatóak. Ezen túlmenően  a 
városrehabilitáció környezetvédelmi vonatkozását is figyelembe kell venni.
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 94
4. cikk, 3a (új) pont 

3a. Átalakítás, ideértve: régről maradt 
környezetterhelés felülvizsgálatát, katonai 
célra használt területek szanálását és 
visszaforgatását polgári hasznosításra, 
természetes állapotuk visszaállítását vagy 
erdősítésüket, harcanyagok eltávolítását, 
laktanyaépületek és –telkek, ideértve a 
hozzátartozó bevonulási körletet, 
rekonstrukcióját és korszerűsítését 
gazdasági, szociális és kulturális 
újraélesztés céljából, ebben az 
összefüggésben különösen a kkv-k 
támogatását.

Er. de

Indoklás

A hidegháború örökségéből eredően megmaradt katonai környezetterhelések egyes régiók és 
városok számára nagy szanálási terhet és fejlesztési akadályt jelentenek. 

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 95
4. cikk, 5. pont

5) Idegenforgalom, ideértve a természeti és 
kulturális értékek promócióját mint a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését a gazdasági fejlődés 
támogatására, támogatást az idegenforgalmi 
szolgáltatások kínálatának javításában új, 
nagyobb hozzáadott értéket nyújtó 
szolgáltatásokkal;

5) Idegenforgalom, ideértve a természeti és 
kulturális értékek promócióját mint a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését a gazdasági fejlődés 
támogatására, támogatást az idegenforgalmi 
szolgáltatások kínálatának javításában és a 
turizmus új, fenntarthatóbb módjainak 
elősegítésében új, nagyobb hozzáadott 
értéket nyújtó szolgáltatásokkal;

Er. es
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Módosítási javaslat szerzője Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítási javaslat, sz.: 96
4. cikk, 5. pont

5) Idegenforgalom, ideértve a természeti és 
kulturális értékek promócióját mint a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését a gazdasági fejlődés 
támogatására, támogatást az idegenforgalmi 
szolgáltatások kínálatának javításában új, 
nagyobb hozzáadott értéket nyújtó 
szolgáltatásokkal;

5) Idegenforgalom és kultúra, ideértve a 
természeti és kulturális értékek promócióját 
mint a fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését, a kultúrális infrastruktúra 
fejlesztését a gazdasági fejlődés 
támogatására és a régiók vonzerejének 
növelésére, támogatást az idegenforgalmi és 
kulturális szolgáltatások kínálatának 
javításában új, nagyobb hozzáadott értéket 
nyújtó szolgáltatásokkal;

Er. en

Indoklás

A sport infrastruktúrájának és a kulturális szolgáltatásoknak a területén a beruházásoknak 
jelentős hatásuk van a régió társadalmi és gazdasági helyzetére. Új munkahelyek 
perspektíváját és turisztikai vonzerőt teremtenek és javítják a helyi lakosok életminőségét. 
Ezért nagyon fontos, hogy ebbe a cikkbe belevegyük a kultúra kérdéseit.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 97
4. cikk, 5a (új) pont

5a. Válság által sújtott városok és városszéli 
területek gazdasági és társadalmi 
újraélénkítése: átfogó koncepciók a 
válságtól sújtott városi területek, központ-
funkciót betöltő közepes és kisvárosok és 
városszéli területek fenntartható 
fejlesztésére, a város és környéke között a 
létfenntartási-gondoskodási funkciók 
tekintetében fennállt kapcsolat 
újraélesztése;

Er. de
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 98
4. cikk, 5b (új) pont

5b. Szociális gazdálkodás: olyan 
infrastruktúrák létrehozása, amelyek 
méretüknél fogva illeszkednek a helyi 
fejlődéshez és a foglalkoztatás fejlődéséhez; 
támogatás a helyi szolgáltató 
vállalkozásoknak, amellyel munkahelyek 
teremthetők, kivéve az Európai Szociális 
Alap (EszA) által finanszírozott 
intézkedéseket.

Er. de

Indoklás

A s.zociális gazdálkodás területe különösen a problémás városi negyedek fejlesztésében bír 
jelentőséggel. A megfogalmazás megfelel a hatályos 1783/1999 EK sz. ERFA-rendelet 2. 
cikke 1. bekezdés c) (v) és (vi)pontjaiban foglaltnak.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 99
4. cikk, 6. pont

6. beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez.

6. beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás –
különösen a korlátozott mobilitású 
személyek részére nyújtott -
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás, beleértve a környező terület 
zajterhelését és a finom por terhelést,
csökkentéséhez és a helyettesítő 
üzemenyagok bevezetéséhez.
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Er. de

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber

Módosítási javaslat, sz.: 100
4. cikk, 6. pont

6. beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez.

6. beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, hogy 
különösen az újonnan csatlakozott 
országok számára lehetővé tegyék a 
mélyebb részvételt az európai és 
világméretű munkamegosztásban, valamint 
integrált stratégiákat a tiszta városi forgalom 
támogatására, amelyek hozzájárulnak a 
személy- és áruszállítás teljesítményének és 
az ehhez való hozzáférés javításához, a 
közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez.

Er. de

Indoklás

Az EK szerződés 160. cikke szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) feladata, 
hogy hozzájáruljon a legfontosabb közösségen belüli regionális egyensúlytalanságok 
kiegyenlítéséhez. Különösen Németország új tartományait és a 10 újonnan csatlakozott 
országot kell teljes mértékben bevonni a világméretű munkamegosztásba.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 101
4. cikk, 6. pont

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat és 
útépítéseket és –feljavításokat a TEN 
(transzeurópai hálózat)-T gerincen kívül, 
figyelembe véve az igényt kapcsolat 
létrehozására a szigeti, vidéki, tengeri 
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javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez.

kapcsolat nélküli és egyéb távoli régiókkal 
és ezek és a közösség központi régiói között, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

Er. en

Indoklás

A TENT-T gerincen kívüli utak építése és feljavítása explicite meg kell jelenjen a rendelet 
szövegében, különösen figyelemmel a Bizottság észrevételeire az október 1-jei SAWP ülésen,
ahol a bizottság úgy érvelt, hogy a TEN-T-t a Kohéziós Alapból finanszírozzák, a másodlagos 
rendszereket pedig az ERFÁ-ból utak esetében is. A módosítás második része nagyobb 
figyelmet ír elő a félreeső fekvésű régiók  igényei számára.

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Módosítási javaslat, sz.: 102
4. cikk, 6. pont

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való 
hozzáférés javításához, a közlekedési módok 
közötti kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez; 

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való 
hozzáférés, különösen a fogyatékkal élő 
személyek részére az egyenlő hozzáférés
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez; 

Er. en
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Indoklás

Az ERFA 4. cikke, amely csak  az 1. célhoz tartozó régiókat érinti, hangsúlyt helyez a 
közlekedésre. Az ERFA alapvető eszköz a fogyatékkal éló személyek társadalmi 
kirekesztettségének enyhítésére az élet valamennyi területén, különösen a fogyatékkal élők 
számára akadálymentesen hozzáférhető fizikai környezet elősegítésével és megteremtésével az 
idegenforgalom, közlekedés és az épített környezet vonatkozásában. Létfontosságú, hogy a 
strukturális alapok ne vezessenek a fogyatékkal élők előtti további hozzáférhetőségi korlátok 
létrehozásához; ezért explicit hivatkozás kell, hogy a fogyatékkal élők általi hozzáférhetőség 
követelményeit a források allokálásával összekapcsoljuk.

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 103
4. cikk, 6. pont

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való 
hozzáférés, különösen a fogyatékkal élő 
személyek részére a közlekedéshez való 
hozzáférés javításához, a közlekedési módok 
közötti kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

Er. en

Indoklás

Az ERFA 4. cikke, amely csak  az 1. célhoz tartozó régiókat érinti, hangsúlyt helyez a 
közlekedésre. Az ERFA alapvető eszköz a fogyatékkal éló személyek társadalmi 
kirekesztettségének enyhítésére az élet valamennyi területén, különösen a fogyatékkal élők 
számára akadálymentesen hozzáférhető fizikai környezet elősegítésével és megteremtésével az 
idegenforgalom, közlekedés és az épített környezet vonatkozásában. Létfontosságú, hogy a 
Strukturális alapok ne vezessenek a fogyatékkal élők előtti további hozzáférhetőségi korlátok 
létrehozásához; ezért explicit hivatkozás kell, hogy a fogyatékkal élők általi hozzáférhetőség 
követelményeit a források allokálásával összekapcsoljuk.
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Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 104
4. cikk, 5. cikk 6. pont

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, a fő 
európai műszaki és logisztikai projekteket 
(mint amilyen a Galileo), valamint integrált 
stratégiákat a tiszta városi forgalom 
támogatására, amelyek hozzájárulnak a 
személy- és áruszállítás teljesítményének és 
az ehhez való hozzáférés javításához, a 
közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 105
4. cikk, 6. pont

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta városi 
forgalom támogatására, amelyek 
hozzájárulnak a személy- és áruszállítás 
teljesítményének és az ehhez való hozzáférés 
javításához, a közlekedési módok közötti 
kiegyensúlyozottabb arányokhoz, a 
kombinált közlekedési rendszerek 
támogatásához és a környezetre gyakorolt 
hatás csökkentéséhez;

6) beruházások közlekedési hálózatokba, 
ideértve a transzeurópai hálózatokat, 
valamint integrált stratégiákat a tiszta, 
fenntartható városi forgalom támogatására, 
amelyek hozzájárulnak a személy- és 
áruszállítás teljesítményének és az ehhez 
való hozzáférés javításához, a közlekedési 
módok közötti kiegyensúlyozottabb 
arányokhoz, a kombinált közlekedési 
rendszerek támogatásához és a környezetre 
gyakorolt hatás csökkentéséhez;

Er. en
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Indoklás

A közlekedésnek fenntarthatónak kell lennie a városi területeken. 

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 106
4. cikk, 8. pont

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához;

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához, javítják a 
készségeket és hozzáférést biztosítanak az 
IKT-hez, beleértve a szélessávú elérést és 
számítógépeket az oktatási intézmények 
számára és a KTF eredményeihez a 
mezőgazdaságtól és halászattól függő és a 
természeti hátrányoktól szenvedő területek 
számára;

Er. en

Indoklás

Fontos biztosítani, hogy a félreeső területek gyakorlati hasznot húzzanak az IKT 
infrastruktúra kibővítésének és használatának terveiből.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 107
4. cikk, 8. pont

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához;

8) jelentős oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához és a termelési 
rendszerek rehabilitációjához;

Er. pt

Indoklás

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésén felvázolt lisszaboni stratégiával 
összhangban.
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Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García PérezFrancisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 108
4. cikk, 8. pont

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához;

8) oktatási beruházások, amelyek a távoli 
elérést megkönnyítő új technológiák (mint 
amilyenek a digitális iskolatáblák) 
alkalmazásával hozzájárulnak a régiók 
vonzerejének és életminőségének 
javításához;

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 109
4. cikk, 8. pont

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a régiók vonzerejének és 
életminőségének javításához;

8) oktatási beruházások, amelyek 
hozzájárulnak a készségfejlesztéshez és az 
élethosszig tartó tanulás előmozdításáhozz;

Er. en

Indoklás

A készésgfejlesztés és az élethosszig tartó tanulás előmozdítása és az oktatási beruházások 
azok, amelyeken keresztül a régiók vonzerejét és életminőségét javítjuk.     

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 110
4. cikk, 9. pont

9) egészségügy, beleértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésének és javításának 
beruházásait, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régiók 
életminőségéhez;

9) egészségügy, beleértve az egészségügyi 
ellátás, valamint az egészségügyi ellátás 
elérése, ezen belül az IKT használatán 
keresztüli fejlesztésének és javításának
beruházásait, amelyek hozzájárulnak a 



PE 357.528v01-00

Külső fordítás 50 AM\562438HU.doc

HU

regionális fejlődéshez és a régiók 
életminőségéhez;

Er. en

Indoklás

A társadalmi integráció biztosításának szükségessége az egészségügyi beruházásokban.

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 111
4. cikk, 9. pont

9) egészségügy, beleértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésének és javításának 
beruházásait, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régiók 
életminőségéhez;

9) egészségügy, beleértve az egészségügyi 
ellátás és annak a sebezhető csoportok általi 
egyenlő elérése fejlesztésének és javításának 
beruházásait, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régiók 
életminőségéhez; 

Er. en

Indoklás

Az ERFA 4. cikke, amely csak  az 1. célhoz tartozó régiókat érinti, hangsúlyt helyez az 
egészségügyre. Figyelmet kell fordítani arrra is, hogy a sebezhető csoportok, mint a 
fogyatékkal élők, egyenlően elérhessék az egészségügyi ellátást, beleértve az egészségügyi 
ellátásról szóló információt, amelyet a fogyatékkal élő személyek számára hozzáférhető 
formában kell biztosítani.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 112
4. cikk, 9. pont

9) egészségügy, beleértve az egészségügyi 
ellátás fejlesztésének és javításának 
beruházásait, amelyek hozzájárulnak a 
regionális fejlődéshez és a régiók 
életminőségéhez;

9) egészségügy, beleértve az IKT 
használatával és a távoli beteggondozás 
útján nyújtott egészségügyi ellátás 
fejlesztésének és javításának beruházásait, 
amelyek hozzájárulnak a regionális 
fejlődéshez és a régiók életminőségéhez;
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Er. en

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 113
4. cikk, 10. pont

10) A munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez hozzájáruló kkv-k 
beruházásainak közvetlen támogatása.

10) A munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez hozzájáruló kkv-k és 
szociális gazdasági projektek
beruházásainak közvetlen támogatása.

Er. en

Indoklás

A szociális gazdaság fontos eleme a társadalmi kirekesztés leküzdésének és a fenntartható 
fejlődés támogatásának és a kkv-k fejlesztése mellett ezt is támogatni kell.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 114
4. cikk, 10. pont

10) A munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez hozzájáruló kkv-k 
beruházásainak közvetlen támogatása.

10) A munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez hozzájáruló kkv-k és 
nagyvállalatok beruházásainak közvetlen 
támogatása a.

Er. en

Indoklás

A nagyvállalatok jelentős fontossággal bírnak a muinkahelyek létrehozásában; ezért a 
véleményező szerint nem indokolt kizárni őket a közvetlen támogatásokból.

Módosítási javaslat szerzője Giovanni Claudio Fava

Módosítási javaslat, sz.: 115
4. cikk, 10a) (új) pont

10a) a terület gazdasági tevékenységét 
megkönnyítő közbiztonság, technológiába 
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és tájékoztató és figyelemfelhívó 
kampányokba történő beruházással a 
bűnözés beszivárgásának meggátlására a 
gazdaságba és a legalitás kultúrájának 
elterjesztésére.

Er. it

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 116
4. cikk, 11. (új) pont

11) A helyi és regionális intézmények 
kapacitásának fejlesztése, a konvergencia-
régiók és nem konvergencia-régiók közötti 
tapasztalatcsere útján maximalizálva a 
támogatás kihasználtságát

Er. en

Indoklás

Az új tagállamoknak sürgősen ki kell építeniük kapacitásukat, hogy kihasználhassák a 
strukturális alapokat. Ezért a programnak, különösen a kezdeti években, koncentrálnia kell a 
kapacitás fejlesztésére, hogy a pénzeszközöket hatékonyan és eredményesen költsék el. A 
Bizottság eddig a forrásokat a központi igazgatásra koncentrálta a tagság előkészítése 
érdekében, de ezt az erőfeszítést most a helyi és regionális szintre kell koncentrálni, amelyeket 
eddig nagymértékben elhanyagoltak. 

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 117
4. cikk, 10a) (új) pont

10 a) Az épített környezet revitalizációja, 
beleértve a renoválást, bontást, az épületek 
környezetének javítását, az 
energiahatékonyságot és megújítható 
energia projekteket a leromlott területeken.

Er. en
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Indoklás

Az épített környezet revitalizációját fel kell venni a támogatható intézkedések listájára, mivel 
ezek egyszerre gazdasági, környezetvédelmi és szociális problémák. A leromlott területek 
környezetbarát és fenntartható revitalizációja páneurópai probléma, amelyekkel Közösségi 
szünten, integrált megközelítéssel kell foglalkozni.

Módosítási javaslat szerzője Jean Marie Beaupuy

Módosítási javaslat, sz.: 118
4. cikk, 10a) (új) pont

10 a) A kkv-k, mikrovállalkozások és 
kézműves vállalkozások szervezetei és 
közvetítő kamarái struktúrálásának, 
intézményi képességeinek és 
reprezentativitásának megerősítése.

Er. fr

Indoklás

A kkv-knek szükségük van arra, hogy környezetüket folyamatosan alakítsák és azt javítsák, és 
ezáltal hozzájáruljanak a gazdasági és társadalmi kohézióhoz. Ezen szerepük ellátásában 
segítségre van szükségük.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 119
5. cikk, bevezető mondat

A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” cél keretében az ERFA 
támogatását a regionális fenntartható 
fejlesztési stratégiák keretében a következő 
prioritásokra koncentrálja:

A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” cél keretében az ERFA 
támogatását a regionális fenntartható 
fejlesztési stratégiák keretében a következő 
prioritásokra koncentrálja, fenntartva 
bizonyos rugalmasságot a belépő régiók 
számára:

Er. es

Indoklás

Azok a régiók, amelyek csatlakoznak a regionális versenyképesség és foglalkoztatás új 
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kategóriájához, de nem vitték végig az aktuális konvergenciafolyamatokat, bizonyos 
rugalmasságot kell élvezzenek a prioritások kitűzésében, ami lehetőve teszi számukra, hogy 
növeljék az intézkedések hatásosságát az adott időpontban jelentkező valós és sajátos 
igényeik kielégítésében, hogy ne hagyják el őket olyan más régiók, amelyeknek bizonyos 
ágazatokban komparatív fejlesztési előnyeik vannak. 

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 120
5. cikk, bevezető mondat

A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” cél keretében az ERFA 
támogatását a regionális fenntartható 
fejlesztési stratégiák keretében a következő 
prioritásokra koncentrálja:

A „Regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” cél keretében az ERFA 
támogatását a regionális fenntartható 
gazdaságfejlesztési stratégiák keretében és a 
7. keretprogram céljait figyelembe véve, 
elsősorban a következő prioritásokra 
koncentrálja:

Er. en

Indoklás

Alapvető, hogy jobb szinergia álljon fenn a finanszírozási keretprogram és a strukturális 
finanszírozási program között.

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 121
5. cikk, bevezető mondat

az ERFA támogatását a regionális 
fenntartható fejlesztési stratégiák keretében a 
következő prioritásokra koncentrálja:

az ERFA támogatását a regionális gazdasági 
és fenntartható fejlesztési stratégiák 
keretében a következő prioritásokra 
koncentrálja:

Er. en

Indoklás

Minden régiónak van valamilyen meglévő regionális gazdasági stratégiája és az ERFA ezek 
értékét kívánja növelni ahelyett, hogy duplikációkhoz vezetne.
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Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 122
5. cikk, 1. pont

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan, a 
helyi igények figyelembevételével:

Er. en

Indoklás

A helyi prioritásokat el kell ismerni, hogy hatékonyan lehessen megvalósítani a regionális 
versenyképességi és foglalkoztatási stratégiákat.

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 123
5. cikk, 1. pont, bevezető rész

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ideértve:

Er. en

Indoklás

Valamennyi terület gazdasági és társadalmi sajátosságai és eltérő fejlődési potenciáljuk és 
igényeik tükrében több rugalmasságot kell lehetővé tenni a specifikus intézkedések 
meghatározásában a különböző régiókban és helyi vidékeken az ERFA intervenció három 
prioritásának keretén belül.
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Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 124
5. cikk, 1. pont

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
technológiai rés csökkentésére képes 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 125
5. cikk, 1. pont

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony, a fogyatékkal élők részére a 
hozzáférhetőségi jellemzőket is figyelembe 
vevő regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan::

Er. en

Indoklás

Az ERFA alapvető eszköz a fogyatékkal éló személyek társadalmi kirekesztettségének 
enyhítésére az élet valamennyi területén, különösen a fogyatékkal élők számára 
akadálymentesen hozzáférhető fizikai környezet elősegítésével és megteremtésével. Az 
akadálymentes hozzáférhetőség kritikus és súlyponti része egy fenntartható regionális 
gazdasági stratégiának és az egyik prioritásként kell elismerni. A városfejlesztés 
vonatkozásában a társadalmilag kirekesztett személyekre különös figyelmet kell fordítani. 
Alapvető jelentőségű a városi környezetben az akadálymentes hozzáférhetőség a fogyatékkal 
élők számára.
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Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 126
5. cikk, 1. pont

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan:

1) innováció és tudásalapú gazdaság. a 
hatékony regionális innovációs rendszereket 
létrehozó regionális innovációs stratégiák 
kialakításának és megvalósításának 
támogatása útján, ezen belül specifikusan, 
figyelembe véve a helyi igényeket:

Er. pt

Indoklás

A partnerség elvével összhangban, amely lehetővé teszi, hogy a regionális és helyi 
prioritásokat ténylegesen elismerjék és amely a helyi versenyképességi, növekedési és 
foglalkoztatási stratégiók hatékony megvalósítására vezet.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 127
5. cikk, 1a) bekezdés

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, az ágazat- vagy technológia-
specifikus kompetenciaközpontok 
támogatásával, a technológia-transzfer és a 
technológiák előrejelzésének és az 
innovációt támogató intézkedések 
nemzetközi benchmarkingjának a 
fejlesztésével; a vállalkozások 
együttműködésének és közös KTF és 
innovációs politikák támogatásával;

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások létrehozása és erősítése, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a 
regionális gazdasági fejlődés céljaihoz, az 
ágazat- vagy technológia-specifikus 
kompetenciaközpontok támogatásával, a 
technológia-transzfer és a technológiák 
előrejelzésének és az innovációt támogató 
intézkedések nemzetközi 
benchmarkingjának a fejlesztésével; a 
vállalkozások együttműködésének és közös 
KTF és innovációs politikák támogatásával;

Er. es
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Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 128
5. cikk, 1. pont, a) alpont

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, az ágazat- vagy technológia-
specifikus kompetenciaközpontok 
támogatásával, a technológia-transzfer és a 
technológiák előrejelzésének és az 
innovációt támogató intézkedések 
nemzetközi benchmarkingjának a 
fejlesztésével; a vállalkozások 
együttműködésének és közös KTF és 
innovációs politikák támogatásával;

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, különösen az ágazat- vagy 
technológia-specifikus 
kompetenciaközpontok támogatásával, a 
technológia-transzfer és a technológiák 
előrejelzésének és az innovációt támogató 
intézkedések nemzetközi 
benchmarkingjának a fejlesztésével; a 
vállalkozások együttműködésének és közös 
KTF és innovációs politikák támogatásával;

Er. de

Indoklás

Mint ahogy az OECD legújabb dokumentumai a „regionális fejlesztés” terén is megkövetelik, 
az innováció fogalmát nem szabad egyoldalúan a kutatás-fejlesztésre (=technológiai 
megközelítés) korlátozni, hanem egy „szélesebb innováció-fogalomnak” kell helyt adni.

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger

Módosítási javaslat, sz.: 129
5. cikk, 1. pont, a) alpont

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, az ágazat- vagy technológia-
specifikus kompetenciaközpontok 
támogatásával, a technológia-transzfer és a 
technológiák előrejelzésének és az 
innovációt támogató intézkedések 
nemzetközi benchmarkingjának a 
fejlesztésével; a vállalkozások 
együttműködésének és közös KTF és 
innovációs politikák támogatásával;

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, az ágazat- vagy technológia-
specifikus kompetenciaközpontok 
támogatásával, a kkv-k ipari KTF-je, 
valamint a technológia-transzfer és a 
technológiák előrejelzésének és az 
innovációt támogató intézkedések 
nemzetközi benchmarkingjának a 
fejlesztésével; a vállalkozások 
együttműködésének és közös KTF és 
innovációs politikák támogatásával;
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Er. de

Indoklás

Ezen módosítással egy konkretizálás történik meg, különösen a kkv-k támogatására. A 
Lisszaboni folyamatot tekintetbe véve éppen itt van sok innováció. Ezen öteleteket különösen 
támogatni kell.

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 130
5. cikk, 1. pont, a) alpont

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, az ágazat- vagy technológia-
specifikus kompetenciaközpontok 
támogatásával, a technológia-transzfer és a 
technológiák előrejelzésének és az 
innovációt támogató intézkedések 
nemzetközi benchmarkingjának a 
fejlesztésével; a vállalkozások 
együttműködésének és közös KTF és 
innovációs politikák támogatásával;

a) azon regionális KTF és kutatási 
kapacitások erősítése, amelyek közvetlenül 
kapcsolódnak a regionális gazdasági fejlődés 
céljaihoz, különösen az ágazat- vagy 
technológia-specifikus 
kompetenciaközpontok támogatásával, a 
technológia-transzfer és a technológiák 
előrejelzésének és az innovációt támogató 
intézkedések nemzetközi 
benchmarkingjának a fejlesztésével; a 
vállalkozások együttműködésének és közös 
KTF és innovációs politikák támogatásával;

Er. de

Indoklás

Mint ahogy az OECD legújabb dokumentumai a „regionális fejlesztés” terén is megkövetelik, 
az innováció fogalmát nem szabad egyoldalúan a kutatás-fejlesztésre (=technológiai 
megközelítés) korlátozni, hanem egy „szélesebb innováció-fogalomnak” kell helyt adni.

Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 131
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
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hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával és az 
innováció támogatását nagyon kis 
vállalatokban megcélzó sajátos 
intézkedésekkel és akciókkal;

Er. fr

Indoklás

A kis- és mikrovállalkozásokat nagyon közelről érintik a javasolt intézkedések. Ezen nagyon 
kis vállalkozások innovációjának támogatásának szerepelnie kell a specifikusan rájuk 
irányuló intézkedések között. 

Módosítási javaslat szerzője Elspeth Attwooll

Módosítási javaslat, sz.: 132
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával, a finanszírozás 
és hitelek elérhetőségének javításával a 
kkv-k számára és a kkv-k hozzáférésének 
megkönnyítésével korszerű üzleti támogató 
szolgáltatásokhoz, a tisztább és innovatív 
technológiák kkv-kbe integrálásának 
támogatásával;

Er. en

Indoklás

Meg kell tartani a jelenlegi ERFA rendelet 2. 1) c) (iii) cikkében foglalt hivatkozást a 
vállalkozások hozzáférésére a finanszírozáshoz és hitelekhez.  
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Módosítási javaslat szerzője Alyn Smith

Módosítási javaslat, sz.: 133
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok és más 
ágazatközi együttműködések elősegítésével, 
kkv-k üzleti hálózatainak és csoportjainak 
támogatásával és a kkv-k hozzáférésének 
megkönnyítésével korszerű üzleti támogató 
szolgáltatásokhoz, a tisztább és innovatív 
technológiák kkv-kbe integrálásának 
támogatásával;s

Er. en

Indoklás

Az innovatív megközelítések nem csak a felsőoktatási intézmények és vállalkozások közötti 
keretben, hanem az ágazatközi együttműködés új módjai útján is fejleszthetőkú.

Módosítási javaslat szerzője Konstantinos Hatzidakis

Módosítási javaslat, sz.: 134
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) a kkv-k innovációjának és 
korszerűsítésének ösztönzése a közvetlen 
beruházások ösztönzésével, a felsőoktatási 
intézmények és vállalatok közötti 
együttműködési hálózatok elősegítésével, 
kkv-k üzleti hálózatainak és csoportjainak 
támogatásával és a kkv-k hozzáférésének 
megkönnyítésével korszerű üzleti támogató 
szolgáltatásokhoz, a tisztább és innovatív 
technológiák kkv-kbe integrálásának 
támogatásával;

Er. el

Indoklás

Ez a módosítási javaslat a kkv-k erősítésének terjedelmét az innováció ösztönzésén túl és azon 
felül, a korszerűsítés szükségességére utalva szélesíti. Ezen túlmenően szükséges a közvetlen 
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beruházásra, mint ezen célok elérésének eszközére kifejezetten utalni.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 135
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a civil 
társadalom és a vállalatok, valamint a
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

Er. en

Indoklás

A partneri kapcsolatok az együttműködésnek az innováció előmozdítását célzó új formái. A 
közösségi és magánszektor különböző szintű résztvevőinek bevonását nem szabad alábecsülni; 
ezért ez a módosítási javaslat egyszerűen bevezeti a civil társadalom és a vállalkozásook 
közötti partnerséget.

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 136
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) különösen a kkv-k innovációjának 
ösztönzése a felsőoktatási intézmények és 
vállalatok közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

Er. de
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Indoklás

Nem elegendő kizárólag a támogatási jogszabályok nagyon korlátozó kkv-definíciója 
értelmében vett kkv-kre koncentrálni, hiszen egy eredményes regionális politikában megfelelő 
mértékű mozgástér kihasználásával kell megadni az alkalmazkodás lehetőségét a sajátos 
regionális adottságokhoz és követelményekhez.

Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 137
5. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a kkv-k innovációjának ösztönzése a 
felsőoktatási intézmények és vállalatok 
közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

b) különösen a kkv-k innovációjának 
ösztönzése a felsőoktatási intézmények és 
vállalatok közötti együttműködési hálózatok 
elősegítésével, kkv-k üzleti hálózatainak és 
csoportjainak támogatásával és a kkv-k 
hozzáférésének megkönnyítésével korszerű 
üzleti támogató szolgáltatásokhoz, a tisztább 
és innovatív technológiák kkv-kbe 
integrálásának támogatásával;

Er. de

Indoklás

Nem elegendő a támogatási jog nagyon korlátozó kkv-definíciója értelmében kkv-kre 
koncentrálni, hiszen egy eredményes regionális politikához az alakításban elegendő 
mozgástér kihasználásával meg kell maradni az alkalmazkodás lehetőségének a sajátos 
regionális adottságokhoz és követelményekhez.

Módosítási javaslat szerzője Salvatore Tatarella

Módosítási javaslat, sz.: 138
5. cikk, 1. pont b a) (új) alpont

b a) szorosabb kapcsolat létrehozása a 
tudás és a foglalkoztatás között, hogy 
lehetővé tegyük fiatal diákok számára, hogy 
az iparban ténylegesen létező munkahely-
lehetőségekhez jobban kötődő oktatási 
lehetőségeket élvezzenek;

Er. it
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Indoklás

A „versenyképesség és foglalkoztatás” célon belül az ERFA segítse elő azt a fejlődést, amely 
munkahelyeket teremt, különösen fiatal emberek számára, akik a legtöbbet tudják kihozni a 
tudásalapú társadalomból.

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 139
5. cikk, 1. pont c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével, a nagyon kis 
vállalkozások létrehozását, átruházását, 
fejlesztését és korszerűsítését ösztönző 
cselekvési programok megtervezésével és új 
cégeknek a felsőoktatási intézmények és 
meglévő cégek általi létrehozásának 
ösztönzésével;

Er. fr

Indoklás

A nagyon kis vállalkozások és kézműves vállalkozások, különösen a hagyományos 
ágazatokban, fontos munkahely „tartalékok”, amelyek innovációs potenciálja alulkihasznált. 
Alapvető fontosságú, hogy a régiók, amelyek prioritást akarnak adni ezen potenciálnak, ne 
legyenek megfosztva ezen vállalkozások fejlesztése támogatásának lehetőségétől, amint az 
jelenleg a helyzet.

Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler, Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 140
5. cikk, 1. pont, c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével, ideértve a szociális 
gazdaság és a helyi fejlesztés ösztönzésének 
innovatív megközelítéseit, és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;
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Er. en

Indoklás

A rendelet jelenlegi szövege nem tartalmaz előírásokat arra, hogy az ERFA támogassa a 
közösségi gazdasági fejlődést a 8. cikkben kijelölt területeken kívül.

Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 141
5. cikk, 1. pont c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégek 
létrehozásának ösztönzésével a meglévő 
cégek és egyetemek, műszaki és szakképzési 
intézmények és tanoncképző intézetek 
közötti partnerség ösztönzésével;

Er. fr

Indoklás

Fontos kihangsúlyozni a „partnerség” gondolatát és szintén megemlíteni itt a műszaki, 
szakképző és tanoncképző intézményeket, amelyek szorosan kapcsolódnak a (nagyon) kis 
vállalkozásokhoz és a kézműves vállalkozásokhoz.

Módosítási javaslat szerzője Jean Marie Beaupuy

Módosítási javaslat, sz.: 142
5. cikk, 1. pont c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével, a 
meglévő cégek és felsőoktatási 
intézmények, műszaki és szakképzési 
intézmények és tanoncképző intézetek 
közötti partnerség ösztönzésével;
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Er. fr

Indoklás

A támogathatóságot nem szabad csak a felsőoktatási intézményekre korlátozni.

Módosítási javaslat szerzője Ambroise Guellec

Módosítási javaslat, sz.: 143
5. cikk, 1. pont c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével, a 
meglévő cégek és felsőoktatási 
intézmények, műszaki és szakképzési 
intézmények és tanoncképző intézetek 
közötti partnerség ösztönzésével;

Er. fr

Indoklás

A "felsőoktatási intézmény” kifejezés túl szűk, mivel más oktatási intézmények is hozzá tudnak 
járulni a vállalkozások létrehozásához.

Módosítási javaslat szerzője Ambroise Guellec és Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 144
5. cikk, 1. pont, c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével, beleértve a szociális 
gazdaságot és a helyi fejlődést ösztönző 
innovatív akciókat, és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

Er. pt
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Indoklás

Az Európai Tanács 2000. márciusi lisszaboni ülésén felvázolt lisszaboni stratégiával 
összhangban. A módosítási javaslat a rendelet jelenlegi szövegében, specifikusan a 8. cikkben 
meglévő hiányt pótol, amely nem említi a gazdasági növekedést generálni képes többi 
ágazatot.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 145
5. cikk, 1. pont, c) alpont

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

c) a vállalkozási kedv előmozdítása az új 
ötletek üzleti kihasználásának 
megkönnyítésével, ideértve a szociális 
gazdaság és a helyi fejlesztés ösztönzésének 
innovatív megközelítéseit, és új cégeknek a 
felsőoktatási intézmények és meglévő cégek 
általi létrehozásának ösztönzésével;

Er. en

Indoklás

A rendelet jelenlegi szövege nem tartalmaz előírásokat arra, hogy az ERFA támogassa a 
közösségi gazdasági fejlődést a 8. cikkben kijelölt területeken kívül.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 146
5. cikk, 1. pont, ca) (új) alpont

ca) a köz- és magánszféra partnerségének 
előmozdítása termékek és szolgáltatások 
előállításában;

Er. en

Indoklás

Ez a tisztázó módosítás kiegészíti az eszköztárat a köz- és magánszféra partnerségével.
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 147
5. cikk, 1. pont, d) alpont

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek 
alapításának vagy bővülésének 
támogatására,

d) új finanszírozási eszközök, helyi 
infrastruktúrális feltételek és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek 
alapításának, bővülésének támogatására, 

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 148
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont

da) A férfiak és nők egyenlőségének 
elősegítése, beleértve: vállalatalapítások 
támogatását, specifikus intézkedéseket 
vállalkozó nők számára, megkönnyítendő 
az új ötletek üzleti alkalmazását, valamint 
új, felsőoktatási intézményekből és meglévő 
vállalkozásokból alakuló vállalkozások 
alapításának támogatását, a család és 
hivatás összeegyeztethetőségét lehetővé tevő 
infrastruktúra és szolgáltatások 
támogatását;

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 149
5. cikk, 1., bekezdés d) alpont

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek 
alapításának vagy bővülésének

d) új finanszírozási eszközök és 
létesítmények létrehozása a kkv-k kutatási 
és technológiafejlesztési képességének 
támogatására és a vállalkozás és új 
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támogatására, vállalatok alapításának ösztönzése 
befektetői tőkével és inkubátorházakkal. 

Er. en

Indoklás

Elengedhetetlen, hogy jobb szinergia legyen a keretfinanszírozási program és a strukturális 
finanszírozási program között.

Módosítási javaslat szerzője Stavros Arnaoutakis

Módosítási javaslat, sz.: 150
5. cikk, 1. pont, d) alpont

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek 
létrehozásának vagy bővülésének 
támogatására,

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek, és 
ahol lehetséges, technológiák
létrehozásának vagy bővülésének 
támogatására,

Er. el

Indoklás

Fontos a technológiának, mint a fejlődés strukturális tényezőjének minden rendelkezésre álló 
eszközzel történő támogatása.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 151
5. cikk, 1. pont, d) alpont

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek 
alapításának vagy bővülésének 
támogatására.

d) új finanszírozási eszközök és 
inkubátorházak létrehozása a tudásigényes 
technológiákat intenzíven használó cégek, 
különösen kkv-k, alapításának vagy
bővülésének támogatására,

Er. pt
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Indoklás

Kihangsúlyozza a közösségi GNP-hez jelentősen hozzájáruló kis- és középvállalatokba 
történő nagyobb befektetések szükségességét.

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler, Zita Gurmai, Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 152
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont

da) a városi és vidéki területek 
leghátrányosabb helyzetű csoportjai aktív 
részvételének fokozása közösségeik és a 
helyi gazdaság fejlesztésében; 

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 153
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont 

da) a regionális fejlesztés belső 
potenciáljának mobilizálása helyi és 
regionális tanácsadó, mozgósító és 
koordináló intézmények létrehozásával 
(„regional capacity building” - helyi 
kapacitások kiépítése)

Er. de

Indoklás

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célon belül is bizonyos esetekben még nagy 
igény van a "regional capacity building"-re.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 154
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont
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da) technológiai és kutatási és fejlesztési 
központok építése és felszerelése.

Er. es

Indoklás

A lisszaboni és göteborgi stratégiák kutatás-fejlesztési céljainak elérésére támogatni kell a 
minőségi kutatási központok és technológiai központok létrehozását is.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 155
5. cikk, 1. pont, ea) (új) alpont

ea) közösségi alapú gazdasági rehabilitáció 
támogatása;

Er. en

Indoklás

A legsikeresebb ERFA alkalmazások közül sok a közösségre alapuló csoportok útján valósult 
meg; ezt el kell ismerni és ösztönözni kell. 

Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 156
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont

da) a regionális fejlesztés belső 
potenciáljának mobilizálása helyi és 
regionális tanácsadó, mozgósító és 
koordináló intézmények létrehozásável 
(„regional capacity building” - helyi 
kapacitások kiépítése)

Er. de

Indoklás

A „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célon belül is részben még nagy igény van 
a "regional capacity building"-re.
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Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 157
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont 

da) tervek és akciók kidolgozása kis- és 
mikrovállalkozások és kézműves 
vállalkozások létrehozásának, 
átruházásának, fejlesztésének és 
korszerűsítésének ösztönzésére.

Er. fr

Indoklás

Azok a régiók, amelyek ezt kívánják, változatlanul képesek lesznek a nagyon kis vállalkozások 
fejlődésének támogatására, ahogy most is ez a helyzet.

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Manfred Weber, Markus Pieper, Maria Berger, 
Lambert van Nistelrooij

Módosítási javaslat, sz.: 158
5. cikk, 1. pont, da) (új) alpont

da) Azon kkv-kbe történő befektetések 
közvetlen támogatása, amelyek 
hozzájárulnak munkahelyek létrehozásához 
és megtartásához.

Er. de

Indoklás

A problémákkal küzdő régiókban gyakran a meglévő gazdasági szerkezet támogatása a 
legjobb segítség. A befektetések közvetlen támogatása az innováció támogatása mellet itt 
különleges jelentőségű. Ezt lehetővé kell tenni.

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 159
5. cikk, 1. pont, ea) (új) alpont
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ea) a társadalmilag kirekesztett csoportok 
támogatása, hogy az IKT-khez történő 
hozzáférés egyenlőtlenségeit leküzdjék;

Er. en

Indoklás

Annak biztosítása, hogy minden társadalmi csoport egyformán élvezze az IKT-elérés előnyeit.

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 160
5. cikk, 1. pont, fa) (új) alpont

fa) a hátrányos helyzetű közösségek 
társadalmi igényeinek megismerése és a 
fenntartható szociális gazdasági 
vállalkozások fejlesztésének támogatása 
ezen igények kielégítése céljából;

Er. en

Indoklás

A szociális gazdaság igényeit világosan meg kell ismerni és a kkv-kkel és a vállalkozási 
kedvvel azonos támogatásban kell részesíteni az intézkedés keretében. 

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 161
5. cikk, 2. pont

2) környezetvédelem és kockázatmegelózés, 
és különösen:

2) környezetvédelem és kockázatmegelózés, 
ezen belül:

Er. en

Indoklás

Valamennyi terület gazdasági és társadalmi sajátosságai és eltérő fejlődési potenciáljuk és 
igényeik tükrében több rugalmasságot kell lehetővé tenni a specifikus intézkedések 
meghatározásában a különböző régiókban és helyi vidékeken az ERFA intervenció három 
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prioritásának keretén belül.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 162
5. cikk, 2. pont, point aa) (új) alpont

aa) idegenforgalom, ideértve a természeti és 
kulturális értékek promócióját mint a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését a gazdasági fejlődés 
támogatására, segítséget az idegenforgalmi 
szolgáltatások kínálatának javításában új, 
nagyobb hozzáadott értéket nyújtó 
szolgáltatásokkal, ahol egyértelműen 
kimutatható, hogy ez növelni fogja az 
érintett terület bruttó nemzeti jövedelmét 
(GNI); 

Er. en

Indoklás

Az idegenforgalom és a természeti és kulturális értékek promóciója fontos szerepet játszik a 
regonális versenyképesség és foglalkoztatás létrehozásában. Ezt a kiindulást a strukturális 
alapok jelenlegi körében elfogadták és sikeresen alkalmazták a célok elérésére.

Módosítási javaslat szerzője Elspeth Attwooll

Módosítási javaslat, sz.: 163
5. cikk, 2. pont, a) alpont

a) a szennyezett helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak ösztönzése és 
a biodiverzitáshoz és a NATURA 2000-hez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása, ami hozzájárul a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a vidéki területek 
diverzifikálásához;

a) a szennyezett, volt ipari (brownfield) 
vagy elhagyott helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak ösztönzése és 
a környezetvédelmi előírások 
végrehajtásához, biodiverzitáshoz és a 
NATURA 2000 irányításához kapcsolódó 
infrastruktúra fejlesztésének támogatása, ami 
hozzájárul a vidéki területek fenntartható 
fejlődéséhez és diverzifikálásához; 
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Er. en

Indoklás

A támogatható tervékenységek terjedelmét ki kell terjeszteni az elhagyott és volt ipari 
(brownfield) helyszínekre és földekre. A volt ipari (brownfield) területek úgy definiálhatók, 
mint bármely terület vagy helyszín, amelyet előzőleg használtak vagy beépítettek és jelenleg 
nem használnak teljes mértékben, noha részben betelepíthető vagy használható. Lehet üres, 
elhagyott vagy szennyezett is.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 164
5. cikk, 2. pont, a) alpont

a) a szennyezett helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak ösztönzése és 
a biodiverzitáshoz és a NATURA 2000-hez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása, ami hozzájárul a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a vidéki területek 
diverzifikálásához;

a) a szennyezett helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak és városi 
zöldterületek kialakításának az ösztönzése 
és a biodiverzitáshoz és a NATURA 2000-
hez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása, ami hozzájárul a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a vidéki területek 
diverzifikálásához;

Er. en

Indoklás

A városrehabilitáció környezetvédelmi szempontjait is figyelembe kell venni.

Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 165
5. cikk, 2. pont, point a a) (új) alpont

a a) idegenforgalom, ideértve a természeti 
és kulturális értékek promócióját mint a 
fenntartható turizmus fejlesztésének 
lehetőségeit, a kulturális örökség védelmét 
és kiteljesítését a gazdasági fejlődés 
támogatására, segítséget az idegenforgalmi 
szolgáltatások kínálatának javításában új, 
nagyobb hozzáadott értéket nyújtó 
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szolgáltatásokkal; 

Er. en

Indoklás

Az idegenforgalom és a természeti és kulturális értékek promóciója fontos szerepet játszik a 
regonális versenyképesség és foglalkoztatás létrehozásában. Ezt a kiindulást a strukturális 
alapok jelenlegi körében elfogadták és sikeresen alkalmazták a célok elérésére.

Módosítási javaslat szerzője Konstantinos Hatzidakis

Módosítási javaslat, sz.: 166
5. cikk, 2. bekezdés, a) pont

α) a szennyezett helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak ösztönzése és 
a biodiverzitáshoz és a NATURA 2000-hez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása, ami hozzájárul a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a vidéki területek 
diverzifikálásához;

α) a szilárd és folyékony hulladék kezelése, 
a szennyezett helyszínek és földek 
rehabilitációs beruházásainak ösztönzése és 
a biodiverzitáshoz és a NATURA 2000-hez 
kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésének 
támogatása, ami hozzájárul a fenntartható 
gazdasági fejlődéshez és a vidéki területek 
diverzifikálásához;

Er. el

Indoklás

A probléma méretére tekintettel fontos kifejezetten hivatkozni a szilárd és folyékony hulladék 
kezelésére az ERFÁ-nak a környezetvédelmi ágazat támogatásában követett prioritásai között.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 167
5. cikk 2. pont, aa) (új) alpont

aa) Átalakítás, ideértve: régről maradt 
környezetterhelés felülvizsgálatát, katonai 
célra használt területek szanálását és 
visszaforgatását polgári hasznosításra, 
természetes állapotuk visszaállítását vagy 
erdősítésüket, harcanyagok eltávolítását, 
laktanyaépületek és –telkek, ideértve a 
hozzátartozó bevonulási körletet, 
rekonstrukcióját és korszerűsítését 
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gazdasági, szociális és kulturális 
újraélesztés céljából, ebben az 
összefüggésben különösen a kkv-k 
támogatását.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 168
5. cikk, 2. pont, b) alpont

b) az energiahatékonyság és a megújítható 
energiaforrások termelésének ösztönzése;

b) az energiahatékonyság és a megújítható 
energiaforrások termelésének, hatékonyabb 
energiagazdálkodási rendszerek 
kifejlesztésének és a CO2 és más káros 
anyagok kibocsátáscsökkentésének
ösztönzése;

Er. de

Indoklás

Az URBAN II (2000/ C 141 04), 12. pont, 5. francia bekezdésre támaszkodva.

Módosítási javaslat szerzője Elspeth Attwooll

Módosítási javaslat, sz.: 169
5. cikk, 2. pont, b) alpont

b) az energiahatékonyság és a megújítható 
energiaforrások termelésének ösztönzése;

b) az energiahatékonyságnak, a megújítható 
energiaforrások termelésének, a 
fenntartható technológiai fejlődésnek, a 
hulladékgazdálkodásnak és 
-újrahasznosításnak az ösztönzése; 

Er. en

Indoklás

A fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjai előmozdításának összefüggésében a 
regionális versenyképesség és foglalkoztatás keretében kritikusnak kell tekinteni a 
fenntartható technológiai fejlődés, a hulladékgazdálkodás és –újrahasznosítás ösztönzését is.   
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 170
5. cikk, 2. pont, c) alpont,

c) tiszta városi közlekedés támogatása; c) környezetbarát közlekedés támogatása 
integrált tömegközlekedési eszközök 
segítségével, amelyek teljesítőképesebbek, 
rentábilisabbak és környezetbarátabbak és 
kedvezőek a kerékpárosoknak és 
gyalogosoknak; intelligens kommunikációs 
rendszerek, amelyek a magánautók 
használatának csökkentését eredményezik;

Er. de

Indoklás

Az URBAN II (2000/ C 141 04), 12. pont, 4. francia bekezdés szövegezése

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 171
5. cikk, 2. pont, c) alpont

c) tiszta városi közlekedés támogatása; c) a mindenki számára – ideértve a 
fogyatékkal élőket – elérhető tiszta városi 
közlekedés támogatása; 

Er. en

Indoklás

Az ERFA alapvető eszköz a fogyatékkal éló személyek társadalmi kirekesztettségének 
enyhítésére az élet valamennyi területén, különösen a fogyatékkal élők számára 
akadálymentesen hozzáférhető fizikai környezet elősegítésével és megteremtésével. Az 
akadálymentes hozzáférhetőség kritikus és súlyponti része egy fenntartható regionális 
gazdasági stratégiának és az egyik prioritásként kell elismerni. A városfejlesztés 
vonatkozásában a társadalmilag kirekesztett személyekre különös figyelmet kell fordítani. 
Alapvető jelentőségű a városi környezetben az akadálymentes hozzáférhetőség a fogyatékkal 
élők számára.
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Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 172
5. cikk, 2. pont, d) alpont

d) tervek és intézkedések kidolgozása a 
természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kezelésére;

d) tervek és intézkedések kidolgozása a 
természeti és technológiai kockázatok 
megelőzésére és kezelésére és az üzleti és 
háztartási tevékenység környezeti 
hatásának enyhítésére;

Er. en

Indoklás

Sok régió kerül szembe számos fenntartható fejlődési kihívással, különösen a gazdasági és 
fizikai növekedés előrejelzett mértékével és a klímaváltozás előrejelzett hatásával 
összefüggésben. Hasonlóképpen azonosították mind a regionális gazdasági, mind a regionális 
területi stratégia fenntarthatósági vizsgálatai a növekedés előrejelzett mértékének hatását a 
régió környezeti állapotára, különösen kiemelve olyan témákat, mint az ellátás vízzel és 
energiával fenntartható módon és a hulladék és közlekedés előrejelzett növekedésének 
kezelése a régióban.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 173
5. cikk, 2. pont, da) (új) alpont 

da) Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-ai, a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK sz. 
irányelv1 végrehajtása;

––––––––––––––
HL. L 327, 2000. 12.22., 1. o.

Er. de
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Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 174
5. cikk, 2. bekezdés, da) (új) alpont

da) infrastruktúra létrehozása a
hulladékkezelésre, vízellátásra és 
szennyvízkezelésre.

Er. es

Indoklás

A lisszaboni és göteborgi stratégiák kutatás-fejlesztési céljainak elérésére támogatni kell a 
minőségi kutatási központok és technológiai központok létrehozását is.

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 175
5. cikk, 3. pont

3) a fő városi központokon kívüli hozzáférés 
az általános célú közlekedési és távközlési 
szolgáltatásokhoz, különösen:

3) hozzáférés az általános célú közlekedési 
és távközlési szolgáltatásokhoz, különösen:

a) a másodlagos hálózatok erősítése a TEN 
transzeurópai közlekedési hálózathoz, a 
regionális vasúti csomópontokhoz, 
repülőterekhez és kikötőkhöz vagy 
multimodális közlekedési módokhoz történő 
kapcsolódások javításával, sugárirányú 
kapcsolatok létrehozásával a fő 
vasútvonalakhoz és a regionális és helyi 
belföldi viziutak fejlesztésével.

a) a másodlagos hálózatok erősítése a fő 
európai tengelyekhez, a regionális vasúti 
csomópontokhoz, repülőterekhez és 
kikötőkhöz vagy multimodális közlekedési 
módokhoz történő kapcsolódások javításával 
sugárirányú kapcsolatok létrehozásával a fő 
vasútvonalakhoz és a regionális és helyi 
belföldi viziutak, a kabotázs, a kisebb 
szigetek tengeri kapcsolatainak és az első és 
másodosztályú repülőterek közötti átlós 
irányú légi kapcsolatok fejlesztésével.

b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása a 
hálózatok elérésének támogatásával, 
nyilvános internetelérési pontok és 
berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével.

b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása a 
hálózatok elérésének támogatásával, 
nyilvános internetelérési pontok és 
berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével.
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Er. fr

Indoklás

Az IKT-khez való hozzáférés problémái, különösen a kkv-k számára, a főbb városi 
központokban, is léteznek, különösen a leromlott területeken.

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 176
5. cikk, 3. pont, bevezető mondat

3) a fő városi központokon kívüli hozzáférés 
az általános célú közlekedési és távközlési 
szolgáltatásokhoz, különösen:

3) hozzáférés az általános célú közlekedési 
és távközlési szolgáltatásokhoz, ezen belül:

Er. en

Indoklás

Valamennyi terület gazdasági és társadalmi sajátosságai és eltérő fejlődési potenciáljuk és 
igényeik tükrében több rugalmasságot kell lehetővé tenni a specifikus intézkedések 
meghatározásában a különböző régiókban és helyi vidékeken az ERFA intervenció három 
prioritásának keretén belül.

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 177
5. cikk, 3. pont, bevezető mondat

3) a fő városi központokon kívüli hozzáférés 
az általános célú közlekedési és távközlési 
szolgáltatásokhoz, különösen:

3) a fő városi központokon kívüli hozzáférés 
különösen a fogyatékkal élők és más, 
társdalmilag kirekesztett személyek 
számára, az általános célú közlekedési és 
távközlési szolgáltatásokhoz, különösen: 

Er. en

Indoklás

Az ERFA alapvető eszköz a fogyatékkal éló személyek társadalmi kirekesztettségének 
enyhítésére az élet valamennyi területén, különösen a fogyatékkal élők számára 
akadálymentesen hozzáférhető fizikai környezet elősegítésével és megteremtésével. Az 
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akadálymentes hozzáférhetőség kritikus és súlyponti része egy fenntartható regionális 
gazdasági stratégiának és az egyik prioritásként kell elismerni. A városfejlesztés 
vonatkozásában a társadalmilag kirekesztett személyekre különös figyelmet kell fordítani. 
Alapvető jelentőségű a városi környezetben az akadálymentes hozzáférhetőség a fogyatékkal 
élők számára.

Módosítási javaslat szerzője Bastiaan Belder

Módosítási javaslat, sz.: 178
5. cikk, 5. cikk 3, bevezető mondat

a fő városi központokon kívüli hozzáférés 
az általános célú közlekedési és távközlési 
szolgáltatásokhoz, különösen:

hozzáférés az általános célú közlekedési és 
távközlési szolgáltatásokhoz, különösen:

Er. nl

Indoklás

A városi központokban is hozzá tudnak járulni – például – az IKT kezdeményezések a 
fenntartható fejlődéshez. A növekvő mértékű urbanizáció tükrében nem kívánatos ezt a 
lehetőséget kizárni ezekre a területekre. Emellett a”fő városi központok” nem eléggé 
világosan adja meg a támogatásra jogosult területeket.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 179
5. cikk, 3. pont, a) alpont

a) a másodlagos hálózatok erősítése a TEN 
transzeurópai közlekedési hálózathoz, a 
regionális vasúti csomópontokhoz, 
repülőterekhez és kikötőkhöz vagy 
multimodális közlekedési módokhoz történő 
kapcsolódások javításával, sugárirányú 
kapcsolatok létrehozásával a fő 
vasútvonalakhoz és a regionális és helyi 
belföldi viziutak fejlesztésével.

a) a másodlagos hálózatok erősítése a TEN 
transzeurópai közlekedési hálózathoz, a 
regionális vasúti csomópontokhoz, 
repülőterekhez és kikötőkhöz vagy 
multimodális közlekedési módokhoz történő 
kapcsolódások javításával, sugárirányú 
kapcsolatok és az első és másodosztályú 
repülőterek közötti átlós irányú légi 
kapcsolatok létrehozásával a fő 
vasútvonalakhoz és a regionális és helyi 
belföldi viziutak és szigeteket, különösen kis 
szigeteket, összekötő tengeri útvonalak 
fejlesztésével.
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Er. es

Indoklás

Ezen régiók fejlődése szempontjából fontos létrehozni és javítani a belső kommunikációt és 
megkönnyíteni a kölcsönös kapcsolatokat a fejlődés fő központjaitól távolabb eső területek
között.

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt

Módosítási javaslat, sz.: 180
5. cikk, 3. pont, aa) (új) alpont

aa) stabil és fenntartható 
foglalkoztatásnövekedés biztosítása a gyors 
növekedésű területeken és foglalkoztatási 
infrastruktúra kifejlesztése a megcélzott 
területeken a felgyorsult fejlődés 
igényeinek kielégítésére az üzleti hálózatok 
és csoportok fejlesztésével, központokkal és 
szolgáltatásokkal a kkv-k létrehozásához és 
bővítéséhez és a vállalkozások és innováció 
támogatásának pénzügyi eszközeivel;

Er. en

Indoklás

A régiók többletterheket viselnek a lisszaboni programmal kapcsolatos növekedés kezeléséhez 
szükséges foglalkoztatási infrastruktúra létrehozása tekintetében, mert a régióknak támogatni 
kell az enélküli előrejelzett regionális foglalkoztatásnövekedést is. A rendeletek keveset 
hivatkoznak a lisszaboni stratégiára. Az itteni hivatkozások a legelmaradottabb gazdaságokra 
történő koncentrálás szükségességére mutatnak. A Fenntartható Közösségek Terve 
ambíciózus célokat tűz a régiók elé. Ha nem rendelünk hozzá strukturális alapokat, a Terv 
elmulasztott lehetőség lesz. 

Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 181
5. cikk, 3. pont, b) alpont
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b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása a 
hálózatok elérésének támogatásával, 
nyilvános internetelérési pontok és 
berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével.

b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása a 
hálózatok elérésének támogatásával, 
nyilvános internetelérési pontok és 
berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével, ideértve különösen a nagyon 
kis és kézműves vállalkozásokra cselekvési 
programok kidolgozását.

Er. fr

Indoklás

Minden vállalkozó számára alapvetően szüséges a hozzáférés az informatikai és 
kommunikációs technológiákhoz. A nagyon kis vállalkozásoknak és kézműves 
vállalkozásoknak szánt intézkedések ezen hozzáférés ösztönzésére hasznosak lennének. 

Módosítási javaslat szerzője Stavros Arnaoutakis

Módosítási javaslat, sz.: 182
5. cikk, 3. pont, b) alpont

b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása a 
hálózatok elérésének támogatásával, 
nyilvános internetelérési pontok és 
berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével.

b) az IKT-k kkv-k általi elérésének és 
hatékony használatának előmozdítása 
infrastruktúra kiépítésével a legtávolabbi 
régiókban, a hálózatok elérésének 
támogatásával, nyilvános internetelérési 
pontok és berendezések létrehozásával, és 
szolgáltatások és alkalmazások 
fejlesztésével.

Er. el

Indoklás

Az infrastruktúra megléte a legtávolabbi régiókban nem zárja ki ezen régiókat a más 
munkaformák, mint a távmunka, kifejlesztéséből. 

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 183
5. cikk, 3. pont ba) (új) alpont
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ba) átfogó koncepciók a válságtól sújtott 
városi területek, központ-funkciót betöltő 
közepes és kisvárosok és városszéli 
területek fenntartható fejlesztésére és a 
város és környéke kapcsolatának javítása:
i) a gazdasági, foglalkoztatási, szociális, 
felsőoktatási és képzési, kulturális, 
városépítési és bontási-terület-
újrahasznosítási, környezetvédelmi, 
közlekedési és más technikai 
infrastrukturális intézkedési területek 
kombinációja;

ii) létfenntartási-gondoskodási funkciók a 
város és környékének kapcsolatában;

iii) olyan infrastruktúra kialakítása, amely 
méreténél fogva megfelel a helyi 
fejlődésnek és a foglalkoztatottság 
fejlődésének; támogatás a helyi szolgáltató 
vállalatoknak, amellyel munkahelyeket kell 
teremteni, az Európai Szociális Alap 
(ESzA) által finanszírozott intézkedések 
kivételével.

iv) olyan helyi és regionális partnerségek és 
fejlesztési fórumok fejlesztése, amelyek a 
polgárok közvetlen részvételével járnak

v) a fenntartható városi fejlődés innovatív 
és kísérleti minta- és bemutató 
projektjeinek végrehajtása.

Er. de

Indoklás

Megfelel a 8. cikkben szereplő városi fejlődésnek és speciális intézkedéseket igényel, így az 
ERFA igénybevételét bővíteni és specifikálni kell.
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Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 184
5. cikk, 3. pont ba) (új) alpont

ba A munkahelyek teremtéséhez és 
megőrzéséhez hozzájáruló kkv-k 
beruházásainak közvetlen támogatása..

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 185
5. cikk, 3a) (új) pont

3 a) Városi területek revitalizációja:
a) a közhasznú szociális létesítmények 
létrehozása és javítása;
b) a fenntartható városi fejlődés ösztönzése, 
különösen az energiahatékonyság javítása, 
víztakarékosság, hulladék-újrahasznosítás 
és a zöldterületek növelése, valamint 
meglévők javítása útján; 
c) városrehabilitáció és infrastruktúra 
biztosítása a gazdasági tevékenység 
előmozdítása és az információs társadalom 
új technológiáihoz való hozzáférés 
érdekében;
d) az akadálymentes hozzáférhetőség 
javítása, a tömegközlekedés ösztönzése és az 
építészeti akadályok kiküszöbölése. 

Er. es

Indoklás

A lisszaboni és göteborgi stratégiák kutatás-fejlesztési céljainak elérésére támogatni kell a 
minőségi kutatási központok és technológiai központok létrehozását is.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
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Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 186
5. cikk, 3 b) (új) pont

3 b) segítség a speciális nehézségekkel vagy 
természeti hátrányokkal küzdő 
területeknek:
a) a közlekedési és távközlési infrastruktúra 
javítása ezen területek elérhetőségi 
problémájának megoldására;
b) olyan gazdasági tevékenységek 
ösztönzése, amelyek ezen területek helyi 
lehetőségeit használják ki (idegenforgalmi 
infrastruktúra javítása, kézműipari 
termékek stb.);
c) a természeti környezetet javító akciók.

Er. es

Indoklás

A lisszaboni és göteborgi stratégiák kutatás-fejlesztési céljainak elérésére támogatni kell a 
minőségi kutatási központok és technológiai központok létrehozását is.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 187
6. cikk -1 és -1a (új) bekezdések

A határokon átnyúló együttműködés a 
belső határok menti valamennyi sz
razföldi régiót valamint a külső határok 
menti egyes szárazföldi régiókat érinti. 
Ezen túlmenően érinteni fog bizonyos 
határoló parti régiókat. Támogatni kell a 
szomszédos területek testületeit abban, hogy 
a közös problémákat, amelyek pl. a városi, 
vidéki és parti területek fejlesztését, a 
gazdasági kapcsolatok elősegítését és a kkv-
hálózatok támogatását érintik, közösen 
oldják meg.

Ami a szélesebb értelmű transznacionális 
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együttműködés támogatásának 
intézkedéseit illeti, felhívjuk a tagállamokat 
és régiókat, hogy vizsgálják meg a bővítés 
tükrében, hogy mennyire ésszerű és 
hatékony a transznacionális együttműködés 
(INTERREG III B keretében rögzített) 13. 
sz. területe. Ezen felülvizsgálat célja, hogy 
a Bizottsággal együtt határozzunk meg egy 
sor elegendően koherens területet a 
transznacionális együttműködésre, amelyen 
közös érdekeket és esélyeket lehet feltárni. 
Ezen együttműködés középpontjában a 
transznacionális jellegű stratégiai 
prioritások álljanak, mint a KTF, az 
információs társadalom, a környezet, a 
kockázatmegelőzés és az integrált 
vízgazdálkodás. 

Er. de

Indoklás

A Hatzidakis-féle közbenső jelentésben és a Fava-féle munkaokmányban (lásd a 24. sz. 
módosítási javaslatot a 6. cikkhez) is hangsúlyozzák annnak szükségességét, hogy explicite 
meg kell ismételni az európai prioritásokat és az általános szabályokat. Ezen szöveget az 
általános előírások közül azért kell megismételni, hogy elkerüljük, hogy az eltérő nemzeti 
értelmezések veszélyeztessék az európai prioritásokat és célokat. Az általános rendelkezések a 
Tanács rendeletét alkotják. Az ERFA rendelet az Európai Parlament és a Tanács közös 
rendelete.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 188
6. cikk

Az „európai területi együttműködés” cél 
keretében az ERFA támogatását koncentrálja 
az alábbiakra:

Az „európai területi együttműködés” cél 
keretében az ERFA támogatását koncentrálja 
az alábbiak segítségével elért fenntartható 
területi fejlődésre:

Er. en

Indoklás

A fenntartható fejlődés az ERFA középpontjában kell legyen
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 189
6. cikk, 1. pont

1. határokon átnyúló gazdasági és szociális 
tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területi fejlesztés közös stratégiái, különösen 
az alábbiak által

1. határokon átnyúló gazdasági és szociális 
tevékenységek fejlesztése a határokon 
átnyúló régiók egyenletes, fenntartható 
területi fejlesztésének közös stratégiái, 
különösen az alábbiak által

a) a vállalkozási kedv és a kkv-k, az 
idegenforgalom, a kulturális tevékenységek 
és a határmenti kereskedelem fejlődésének 
ösztönzése;

a) a határokon átnyúló kereskedelem és 
gazdasági struktúrák, vállalkozási kedv és a 
kkv-k, az idegenforgalom, a kulturális 
tevékenységek, a felsőoktatási és kutatási 
infrastruktúra és tevékenység fejlődésének 
ösztönzése;

b) a környezetvédelem és a közös 
környezetgazdálkodás támogatása;

b) a környezetvédelem és a közös 
környezetgazdálkodás, a közös 
kockázatmegelőzés támogatása; 

ba) a vidéki térségek fenntartható 
fejlődésének támogatása.

c) az elszigeteltség mérséklése jobb 
hozzáféréssel a közlekedési, információs és 
kommunikációs hálózatokhoz és 
szolgáltatásokhoz, valamint a határokon 
átnyúló víz-, hulladékmegsemmisítő és 
energiarendszerekhez;

d) az elszigeteltség mérséklése jobb 
hozzáféréssel a közlekedési, információs és 
kommunikációs hálózatokhoz és 
szolgáltatásokhoz, valamint a határokon 
átnyúló víz-, hulladékmegsemmisítő és 
energiarendszerekhez;

d) Az együttműködés és a kapacitások 
fejlesztése, az infrastruktúrák közös 
használata különösen olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra és az oktatás.

e) Az együttműködés és a kapacitások 
fejlesztése, az infrastruktúrák közös 
használata különösen olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra és az oktatás.
ea) Közös átfogó koncepciók a 
„testvérvárosok” (amelyeket csak egy határ 
választ el) fenntartható városfejlesztésére és 
ezek kapcsolatának javítása környékükkel.

Ezen túlmenően az operatív programok 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiac határokon 
átnyúló integrációjához, a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezésekhez, az 
esélyegyenlőséghez, továbbképzéshez és 
szociális integrációhoz, valamint az emberi 
erőforrások és berendezések KTF célú közös 
használatához.

Ezen túlmenően az operatív programok 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiac határokon 
átnyúló integrációjához, a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezésekhez, az 
esélyegyenlőséghez, továbbképzéshez és 
szociális integrációhoz, valamint az emberi 
erőforrások és berendezések KTF célú közös 
használatához.
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Az 1. bekezdés szerinti határokon átnyúló 
operatív program keretében az eszközök
korlátozott hányadából képezhető egy alap 
kisebb akciókra, amelyekben helyiek 
működnek közre és amelyet globális 
hozzájárulások formájában ítélnek oda. Kis 
akciók a 300 000EUR értéket nem 
meghaladó akciók.

Er. de

Indoklás

Az utolsó bekezdéshez: Ilyen alap van a folyó programozási időszakban az INTERREG III-
ban. Ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy elmélyítse az együttműködést a 
szomszédos régiók között, ami lényeges feltétele a határokon átnyúló operatív program 
eredményes megvalósításának.

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 190
6. cikk, 1. pont

1) határokon átnyúló gazdasági és szociális 
tevékenységek fejlesztése a fenntartható 
területi fejlesztés közös stratégiái, különösen 
az alábbiak által:

1) határokon átnyúló gazdasági és szociális 
tevékenységek, beleértve egy sziget határain 
átnyúlókat, fejlesztése a fenntartható területi 
fejlesztés közös stratégiái, különösen az 
alábbiak által: 

Er. en

Indoklás

A szigetországoknak a természetes földrajzi akadályok miatt különös nehézségeik vannak az 
együttműködési tevékenység kialakításában és fejlesztésében a szomszédos tagállamokkal. 
Elfogadhatatlan a területi együttműködési tevékenység egészéből történő kizárásuk.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 191
6. cikk, 2. bekezdés, bevezető mondat

2) a transznacionális együttműködés 2) a transznacionális együttműködés 
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kialakítása és továbbfejlesztése, ideértve a 
tengeri régiók közötti kétoldalú 
együttműködést is, a hálózatok és az olyan 
tevékenységek finanszírozása révén, 
amelyek a következő prioritások integrált 
területi fejlődését mozdítják elő:

kialakítása és továbbfejlesztése, ideértve a 
tengeri régiók közötti kétoldalú és 
többoldalú együttműködést is, a hálózatok 
és az olyan tevékenységek finanszírozása 
révén, amelyek a következő prioritások 
integrált területi fejlődését mozdítják elő:

Er. es

Indoklás

A tengeri régiók közötti együttműködés lehet többoldalú is.

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 192
6. cikk 1. pont, a) alpont

a) a vállalkozási kedv és a kkv-k, az 
idegenforgalom, a kulturális tevékenységek 
és a határmenti kereskedelem fejlődésének 
előmozdítása;

a) a vállalkozási kedv és a kkv-k, az 
idegenforgalom, a kulturális és 
sporttevékenységek és a határmenti 
kereskedelem fejlődésének előmozdítása;

Er. de

Indoklás

A sport is jelentősen hozzá tud járulni az európai területi együttműködéshez.

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Markus Pieper, Manfred Weber 

Módosítási javaslat, sz.: 193
6. cikk, 1. pont, b) alpont

b) a környezetvédelem és a közös 
környezetgazdálkodás támogatása;

b) a környezetvédelem és a közös 
környezetgazdálkodás, valamint a 
katasztrófavédelem területén a 
kockázatmegelőzés támogatása;

Er. de

Indoklás

A katasztrófavédelem teljesen világos határokon átnyúló dimenzióval rendelkezik és 
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bevonandó az ERFA intézkedéseibe.

Módosítási javaslat szerzője Elspeth Attwooll

Módosítási javaslat, sz.: 194
6. cikk, 1. pont, c) alpont

c) az elszigeteltség mérséklése jobb 
hozzáféréssel a közlekedési, információs és 
kommunikációs hálózatokhoz és 
szolgáltatásokhoz, valamint a határokon 
átnyúló víz-, hulladékmegsemmisítő és 
energiarendszerekhez; és

c) az elszigeteltség mérséklése jobb 
hozzáféréssel a közlekedési, információs és 
kommunikációs hálózatokhoz és 
szolgáltatásokhoz, valamint a határokon 
átnyúló víz-, hulladékmegsemmisítő és 
energiarendszerekhez és jobb határon 
átnyúló kapcsolódás a tengerparti 
régiókhoz; és

Er. en

Indoklás

Fontos a tengeri régók közötti határokon átnyúló együttműködésnek prioritást adni éppúgy, 
mint a „transznacionális” együttműködésnek (6. 2. cikk) 

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 195
6. cikk, 1. bekezdés, záró mondat

Ezen túlmenően az operatív programok 
hozzájárulhatnak a munkaerőpiac határokon 
átnyúló integrációjához, a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezésekhez, az 
esélyegyenlőséghez, továbbképzéshez és 
szociális integrációhoz, valamint az emberi 
erőforrások és berendezések KTF célú közös 
használatához.

Ezen túlmenően az operatív programok 
hozzájárulhatnak a fenntartható közösségek 
támogatásához, a munkaerőpiac határokon 
átnyúló integrációjához, a helyi 
foglalkoztatási kezdeményezésekhez, az 
esélyegyenlőséghez, továbbképzéshez és 
szociális integrációhoz, valamint az emberi
erőforrások és berendezések KTF célú közös 
használatához.

Er. en

Indoklás

A fenntartható közösségek fogalmát be kell építeni a határokon átnyúló tevékenységbe
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Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 196
6. cikk, 1. pont, d) alpont

d) Az együttműködés és a kapacitások 
fejlesztése, az infrastruktúrák közös 
használata különösen olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra és az oktatás.

d) Az együttműködés és a kapacitások 
fejlesztése, az infrastruktúrák közös 
használata különösen olyan ágazatokban, 
mint az egészségügy, a kultúra, a sport és az 
oktatás.

Er. de

Indoklás

A sport is jelentősen hozzá tud járulni az európai területi együttműködéshez.

Módosítási javaslat szerzője Konstantinos Hatzidakis

Módosítási javaslat, sz.: 197
6. cikk, 1. bekezdés, da) (új) alpont

da) a bűnözés elleni harc és a határok 
védelme.

Er. el

Indoklás

Abszolút szükséges a bűnözés elleni harcot és a határok védelmét bevenni az ERFA 
prioritásai közé az „európai területi együttműködés” elérése érdekében, mivel ezek 
közvetlenül kapcsolódnak az EU igazságügyi és belügyi céljaihoz. Ezen túlmenően, ezen 
jelenségek léte aláássa a regionális fejlődést és a befektetési klímát.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 198
6. cikk, 1. pont, da) (új) alpont

da) a decentralizált INTERREG irányítási 
modell előmozdítása.
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Er. en

Indoklás

Ez a módosítás világossá teszi a 12. preambulumbekezdés logikáját, amely specifikus 
előírásokat rögzít, amelyek egyike az irányítás. A decentralizált INTERREG modell 
bizonyította értékét és ezért hasznosnak kell tekinteni a területi együttműködés céljára.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 199
6. cikk, 2. bekezdés

2) a transznacionális együttműködés 
kialakítása és továbbfejlesztése, ideértve a 
tengeri régiók közötti kétoldalú 
együttműködést is, a hálózatok és az olyan 
tevékenységek finanszírozása révén, 
amelyek a következő prioritások integrált 
területi fejlődését mozdítják elő:ű

2) a transznacionális együttműködés 
kialakítása és továbbfejlesztése, ideértve a 
tengeri régiók közötti kétoldalú 
együttműködést is a tágabb szomszédság 
cselekvési tervével összhangban, a 
hálózatok és az olyan tevékenységek 
finanszírozása révén, amelyek a következő 
prioritások integrált területi fejlődését 
mozdítják elő:

Er. pt

Indoklás

A Bizottság „harmadik előrehaladási jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról" 
(COM(2004)0107)-tel összhangban.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 200
6. cikk, 2. pont, bevezető rész

2) transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

2) a tagállamok közötti transznacionális 
együttműködés létrehozása és fejlesztése, 
ideértve a tengerparti régiók közötti 
kétoldalú együttműködést, az integrált 
területi fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

Er. en
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Indoklás

Világossá kell tenni, hogy a transznacionális együttműködés csak a tagállamokra vonatkozik. 
Egyébként ez a cikk úgy lenne értelmezhető, mint amely lehetővé teszi harmadik országok 
részvételét az ERFA által finanszírozott transznacionális együttműködésben. A dolgok ezen 
állapota ellentmondásban lenne a kohéziós politika céljával, ami a tagállamok segítése.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 201
6. cikk, 2. bekezdés

2) transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

2) transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú és 
többoldalú együttműködést, az integrált 
területi fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

Er. es

Indoklás

A tengeri régiók közötti együttműködés lehet többoldalú is.

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 202
6. cikk, 2. pont,

2. transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

2. transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával, főleg az alábbi 
prioritásokkal:

Er. de

Indoklás

A Bizottság által javasolt prioritások túl szűken vannak meghatározva és nem veszik eléggé 
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figyelembe az Európa különböző részeiben nagyon eltérő földrajzi feltételeket, regionális 
követelményeket és gyakorlati cselekvési lehetőségeket.

Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 203
6. cikk, 2. pont,

2. transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával az alábbi prioritásokkal:

2. transznacionális együttműködés 
létrehozása és fejlesztése, ideértve a 
tengerparti régiók közötti kétoldalú 
együttműködést, az integrált területi 
fejlődésre vezető hálózatok és akciók 
finanszírozásával, főleg az alábbi 
prioritásokkal:

Er. de

Indoklás

A Bizottság által javasolt prioritások túl szűken vannak meghatározva és nem hivatkoznak 
eléggé a nagyon eltérő földrajzi feltételekre, regionális követelményekre és gyakorlati 
cselekvési lehetőségekre Európa különböző részeiben.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 204
6. cikk, 2. bekezdés, b) pont

b) a hozzáférhetőség javítása, beleértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszainak beruházásait, javított helyi és 
regionális csatlakozásokat a nemzeti és 
transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz, a nemzeti és regionális 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságának 
javítását és a fejlett kommunikációs és 
információs technológiák előmozdítását;

b) a hozzáférhetőség javítása, beleértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszainak beruházásait, javított helyi és 
regionális csatlakozásokat a nemzeti és 
transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz, a nemzeti és regionális 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságának 
javítását és a fejlett logisztikai,
kommunikációs és információs technológiák 
előmozdítását;

Er. es
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Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 205
6. cikk, 2. pont, b) alpont

b) a hozzáférhetőség javítása, beleértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszainak beruházásait, javított helyi és 
regionális csatlakozásokat a nemzeti és 
transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz, a nemzeti és regionális 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságának 
javítását és a fejlett kommunikációs és 
információs technológiák előmozdítását;

b) a hozzáférhetőség javítása, beleértve a 
transzeurópai hálózatok szakaszainak 
beruházásait, javított helyi és regionális 
csatlakozásokat a nemzeti és 
transznacionális hálózatokhoz és 
platformokhoz, a nemzeti és regionális 
rendszerek kölcsönös átjárhatóságának 
javítását és a fejlett kommunikációs és 
információs technológiák előmozdítását;

Er. en

Indoklás

A TEN-ek definíciójukból eredően transznacionálisak és a hálózat minden része kritikus, nem 
csak a határon átnyúló elemek.

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler, Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 206
6. cikk, 2. pont, c) alpont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és 
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük.
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

c) kockázatmegelőzés és klímaváltozás, 
ideértve a tengeri biztonság elősegítését és 
az árvízvédelmet, a tengeri és szárazföldi 
vízszennyezés elleni védelmet, az erózió, a 
földrengések és lavinák megelőzését és a 
védelmet ellenük, valamint a biodiverzitást, 
környezetgazdálkodást és a fenntartható 
energiatermelést. A programok 
tartalmazhatják felszerelés biztosítását és az 
infrastruktúra fejlesztését, transznacionális 
segélytervek kidolgozását és megvalósítását, 
közös kockázatfelmérési rendszereket és 
közös eszközök kialakítását a természeti és 
technológiai kockázatok tanulmányozására, 
megelőzésére, követésére és ellenőrzésére.
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Er. en

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 207
6. cikk, 2) pont c) alpont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük. 
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés, a
klímaváltozás elleni védelmet, az erózió, a 
földrengések, trópusi ciklonok, 
vulkánkitörések, lavinák, erdőtüzek és az 
elsivatagosodás megelőzését és a védelmet 
ellenük. A programok tartalmazhatják 
felszerelés biztosítását és az infrastruktúra 
fejlesztését, transznacionális segélytervek 
kidolgozását és megvalósítását, közös 
kockázatfelmérési rendszereket és közös 
eszközök kialakítását a természeti és 
technológiai kockázatok tanulmányozására, 
megelőzésére, követésére és ellenőrzésére.

Er. fr

Indoklás

A trópusi viharok is komoly kockázat forrásai az Európai Unió egyes legfélreesőbb régiói 
számára.

Módosítási javaslat szerzője Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender

Módosítási javaslat, sz.: 208
6. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és 
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük. 
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, 
az aszály, klímaváltozás és a tengeri és
szárazföldi vízszennyezés elleni védelmet, a
az erózió, a földrengések, vulkánkitörések,
lavinák, erdőtüzek és az elsivatagosodás
megelőzését és a védelmet ellenük. A 
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transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

Er. es

Indoklás

Meg kell kísérelni a kockázati tényezők listáját a lehető legkimerítőbbé tenni, hogy minden 
kockázat szerepeljen.

Módosítási javaslat szerzője Stavros Arnaoutakis

Módosítási javaslat, sz.: 209
6. cikk, 2. bekezdés, c) pont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és 
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük. 
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
klímaváltozás, a tengeri és szárazföldi 
vízszennyezés elleni védelmet, az erózió, a 
földrengések, vulkánkitörések, tájfunok,
lavinák, erdőtüzek és az elsivatagosodás
megelőzését és a védelmet ellenük. A 
programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai és a kutatásból 
eredő kockázatok tanulmányozására, 
megelőzésére, követésére és ellenőrzésére.

Er. el

Indoklás

Az előadó javaslatainak érvelésének megfelelően valószínűleg a tájfunok is nagy károkat 
okozhatnak. Sajnálatos módon voltak olyan esetek, amikor az elővigyázatlanság vagy az 
ellenőrzések elmulasztása miatt a tudományos kutatás környezeti problémákat okozott.
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Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 210
6. cikk, 2. pont, c) alpont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük. 
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 
és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
klímaváltozás, a tengeri és szárazföldi 
vízszennyezés elleni védelmet, és a – nem 
utolsósorban a partvonalat érintő - erózió, 
hidrológiai balesetek, a földrengések, 
vulkánkitörések és lavinák, erdőtüzek és az 
elsivatagosodás megelőzését és a védelmet 
ellenük. A programok tartalmazhatják 
felszerelés biztosítását és az infrastruktúra 
fejlesztését, transznacionális segélytervek 
kidolgozását és megvalósítását, közös 
kockázatfelmérési rendszereket és közös 
eszközök kialakítását a természeti és 
technológiai kockázatok tanulmányozására, 
megelőzésére, követésére és ellenőrzésére.

Er. it

Indoklás

Ezen módosítási javaslat célja egy sor más típusú jelenség megemlítése, amelyek sok 
tagállamnak komoly gondokat okoznak és ezért ki kell egészíteni velük az eredeti listát, hogy 
szintén bekerüljenek az európai területi együttműködés prioritásai közé.

Módosítási javaslat szerzője Elspeth Attwooll

Módosítási javaslat, sz.: 211
6. cikk, 2. pont, c) alpont

c) kockázatmegelőzés, ideértve a tengeri 
biztonság elősegítését és az árvízvédelmet, a 
tengeri és szárazföldi vízszennyezés elleni 
védelmet, az erózió, a földrengések és 
lavinák megelőzését és a védelmet ellenük. 
A programok tartalmazhatják felszerelés 
biztosítását és az infrastruktúra fejlesztését, 
transznacionális segélytervek kidolgozását 

c) kockázatmegelőzés és klímaváltozás, 
ideértve a tengeri biztonság elősegítését és 
az árvízvédelmet, a tengeri és szárazföldi 
vízszennyezés elleni védelmet, az erózió, a 
földrengések és lavinák megelőzését és a 
védelmet ellenük. A programok 
tartalmazhatják felszerelés biztosítását és az 
infrastruktúra fejlesztését, transznacionális 
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és megvalósítását, közös kockázatfelmérési 
rendszereket és közös eszközök kialakítását 
a természeti és technológiai kockázatok 
tanulmányozására, megelőzésére, követésére 
és ellenőrzésére.

segélytervek kidolgozását és megvalósítását, 
közös kockázatfelmérési rendszereket, közös 
eszközök kialakítását a természeti és 
technológiai kockázatok tanulmányozására, 
megelőzésére, követésére és ellenőrzésére és 
eszközök kialakítását a 
környezetgazdálkodás és a fenntartható 
energiatermelés javítására.

Er. en

Indoklás

A klímaváltozás elleni küzdelem kulcsfontosságú súlypontja az Unió környezetvédelmi 
politikájának és mint ilyen, az Unió kohéziós politikájának is középpontjában kell legyen. A 
környezetgazdálkodást és a fenntarható energiatermelést javító eszközök hozzá tudnak járulni 
ezen cél eléréséhez. 

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 212
6. cikk, 2. pont, d) alpont

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésének témáival 
kapcsolatos tudományos és technológiai 
hálózatok létrehozása, ideértve az egyetemek 
közötti hálózatok és olyan kapcsolatok 
létrehozását, amelyek biztosítják a 
hozzáférést a tudományos ismeretekhez, 
valamint a KTF intézetek és a nemzetközi 
KTF kiválósági központok közötti 
technológiaátadáshoz, a transznacionális 
konzorciumok kialakítását a KTF 
erőforrások közös használatához, a 
technológiaátadás intézményei közötti 
testvérintézményi együttműködést, valamint 
a kkv-k KTF-ét támogató közös pénzügyi 
konstrukciós eszközök fejlesztését.

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésének témáival 
kapcsolatos tudományos és technológiai 
hálózatok létrehozása, ideértve az egyetemek 
közötti hálózatok létrehozását, így téve 
hatékonnyá integrálásukat az Európai 
Kutatási Térségbe, olyan kapcsolatok 
létrehozását, amelyek biztosítják a 
hozzáférést a tudományos ismeretekhez, 
valamint a KTF intézetek és a nemzetközi 
KTF kiválósági központok közötti 
technológiaátadáshozt, a transznacionális 
konzorciumok kialakítását a KTF 
erőforrások közös használatához, a 
technológiaátadás intézményei közötti 
testvérintézményi együttműködést, valamint 
a kkv-k KTF-ét támogató közös pénzügyi 
konstrukciós eszközök fejlesztését.

Er. pt
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Indoklás

A Bizottság 2002. október 16-ai, COM(2002)0565 sz. közleményével összhangban.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 213
6. cikk, 2. pont, d) alpont

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésének témáival 
kapcsolatos tudományos és technológiai 
hálózatok létrehozása, ideértve az egyetemek 
közötti hálózatok és olyan kapcsolatok 
létrehozását, amelyek biztosítják a 
hozzáférést a tudományos ismeretekhez, 
valamint a KTF intézetek és a nemzetközi 
KTF kiválósági központok közötti 
technológiaátadáshoz, a transznacionális 
konzorciumok kialakítását a KTF 
erőforrások közös használatához, a 
technológiaátadás intézményei közötti 
testvérintézményi együttműködést, valamint 
a kkv-k KTF-ét támogató közös pénzügyi 
konstrukciós eszközök fejlesztését.

d) a transznacionális területek 
kiegyensúlyozott fejlődésének és a 
technológiai rés csökkentésének témáival 
kapcsolatos tudományos és technológiai 
hálózatok létrehozása, ideértve az egyetemek 
közötti hálózatok és olyan kapcsolatok 
létrehozását, amelyek biztosítják a 
hozzáférést a tudományos ismeretekhez, 
valamint a KTF intézetek és a nemzetközi 
KTF kiválósági központok közötti 
technológiaátadáshoz, a transznacionális 
konzorciumok kialakítását a KTF 
erőforrások közös használatához, a 
technológiaátadás intézményei közötti 
testvérintézményi együttműködést, valamint 
a kkv-k KTF-ét támogató közös pénzügyi 
konstrukciós eszközök fejlesztését.

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 214
6. cikk, 2. pont, da) (új) alpont

da) kiegyensúlyozott térségi fejlődés, 
nagyobb együttműködés és közös akció a 
fenntartható fejlődésben és jobb megértése 
a területi struktúráknak, fejlődési 
trendeknek és a régiók Európában és a 
globális gazdaságokban játszott jövőbeni 
szerepe területi következményeinek, amelyet 
egymást kiegészítő városok, nagyvárosok, 
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vidéki területek, parti és félreeső régiók 
koherens és többközpontú rendszere fog 
alátámasztani.

Er. en

Indoklás

A jelenlegi Interreg IIIB program sikerére alapozva az ERFA európai területi együttműködési 
célja a jelenleg javasoltnál szélesebb témákat kell átfogjon. Ezért ezek a módosítási 
javaslatok az európai partnerek közötti együttműködés új területeire tesznek javaslatot.

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 215
6. cikk, 2. pont, db) (új) alpont

db) a természeti erőforrások és a kulturális 
örökség védelme, a régiók természeti 
környezetének védelme és javítása, a 
természeti értékek megtartása és 
továbbfejlesztése, és az épített környezet és 
kulturális örökség védelme és javítása, 
hatékony, integrált, hosszútávú stratégiák 
kidolgozása a fenntartható fejlődésre és 
teljesebb kép nyerése a természeti 
erőforrásokról és a kulturális örökségről, 
valamint ezek transznacionális stratégiákba 
történő sikeres integrálásának lehetséges 
módjairól.

Er. en

Indoklás

A jelenlegi Interreg IIIB program sikerére alapozva az ERFA európai területi együttműködési 
célja a jelenleg javasoltnál szélesebb témákat kell átfogjon. Ezért ezek a módosítási 
javaslatok az európai partnerek közötti együttműködés új területeit javasolják.

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 216
6. cikk, 2. pont, d) alpont quater (új)
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dc) együttműködés tengeri ügyekben, 
ideértve a kikötőhálózat fejlesztését, 
hajózási szolgáltatásokat, gazdasági 
kapcsolódásokat a kikötők között és 
kapcsolódásokat a kikötők és hátországaik 
között.

Er. en

Indoklás

A jelenlegi Interreg IIIB program sikerére alapozva az ERFA európai területi együttműködési 
célja a jelenleg javasoltnál szélesebb témákat kell átfogjon. Ezért ezek a módosítási 
javaslatok az európai partnerek közötti együttműködés új területeire tesznek javaslatot.

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 217
6. cikk, 2. pont, 2 (új) alpont

A Bizottság gondoskodjon arról, hogy az 
„európai területi együttműködés” célja 
keretében finanszírozható transznacionális 
zónák meghatározásában és 
lehatárolásában integrált területi 
megközelítést alkalmazzanak annak 
érdekében, hogy olyan együttműködési 
területeket hozzanak létre, amelyek jobb 
együttműködésre képesek és jobban 
eredményezhetnek valódi területi 
együttműködési projekteket.

Er. fr

Indoklás

A transznacionális együttműködési zónák definíciója és körülhatárolása túl kell lépjen az 
egyes tagállamok közigazgatási határain és együttműködésre képes területeket kell 
létrehozzon, amelyeknek erős közös érdekük az együttműködés.
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Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 218
6. cikk, 2. pont, da) (új) alpont

da) együttműködés a vállalkozási kedv és a 
kkv-k fejlesztésének területén, ideértve az 
idegenforgalmat, kultúrát, oktatást és az 
egészségügyet, valamint a fenntartható 
közösségek támogatásában.

Er. en

Indoklás

Ez segít a lisszaboni célok elérésében.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 219
6. cikk, 2. pont, db) (új) alpont

db) városi és vidéki területfejlesztési 
tervezés, az Európai Területfejlesztési 
Tervben körvonalazott világos 
transznacionális dimenzióval.

Er. en

Indoklás

Ezek a témák alapvető részei az Európai Területfejlesztési Tervnek és prioritást élvező témák, 
ahol a jelenlegi programok keretében jelentős előrehaladást értek el. 

Módosítási javaslat szerzője Thijs Berman

Módosítási javaslat, sz.: 220
6. cikk, 3. bekezdés

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és a helyi hatóságok 
közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere 
ösztönzése révén, az 5. cikk (1) és (2) 

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és a helyi hatóságok 
közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere, 
valamint egy vagy több politika területén 
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bekezdésében és a 8. cikkben említett 
témákra összpontosítva, ideértve az 
együttműködési hálózati programokat, 
amelyek a teljes Közösséget lefedik, a 
tanulmányokat, az adatgyűjtést és a 
közösségi fejlődés alakulásának 
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

közös projektek kialakításának ösztönzése 
révén, az 5. cikk (1) és (2) bekezdésében és a 
8. cikkben említett témákra összpontosítva, 
ideértve az együttműködési hálózati 
programokat, amelyek a teljes Közösséget 
lefedik, a tanulmányokat, az adatgyűjtést és 
a közösségi fejlődés alakulásának 
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

Er. nl

Indoklás

Erősíteni kell az együttműködést és ennek jó módja, hogy lendületet adunk a közös projektek 
kidolgozásának a különböző politikák területén és hogy nem állunk meg a tapasztalatcserénél 
és kapcsolatépítésnél.

Módosítási javaslat szerzője Bastiaan Belder

Módosítási javaslat, sz.: 221
6. cikk, 3. bekezdés

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

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és a helyi hatóságok 
közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere 
ösztönzése, valamint a különböző 
régiókban projektek közös kialakítása és 
megvalósítása révén, az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 8. cikkben említett 
témákra összpontosítva, ideértve az 
együttműködési hálózati programokat, 
amelyek a teljes Közösséget lefedik, a 
tanulmányokat, az adatgyűjtést és a 
közösségi fejlődés alakulásának
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

Er. nl

Indoklás

Ugyanúgy, mint a kölcsönös konzultáció, az együttműködés erősítése és a közös megközelítés 
projektek felállításában és megvalósításában is segíteni fog a régiók közötti együttműködés 
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eredményének javításában. Ezért ez a fajta cselekvés nem hagyható ki. Lásd az előadó 7. sz. 
módosítási javaslatát.

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 222
6. cikk, 3. pont

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

3) a régiók közötti együttműködés 
fejlesztése és a regionális politika 
hatékonyságának erősítése a regionális és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatépítés és 
tapasztalatcsere ösztönzése révén, az 5. cikk 
(1) és (2) bekezdésében és a 8., 9., 10. és 11. 
cikkekben említett témákra összpontosítva, 
ideértve az együttműködési hálózati 
programokat, amelyek a teljes Közösséget 
lefedik, a tanulmányokat, az adatgyűjtést és 
a közösségi fejlődés alakulásának 
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

Er. fr

Indoklás

A régiók közötti együttműködést szerepeltetni kell az „európai területi együttműködés” cél 
keretében.

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 223
6. cikk, 3. pont

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a regionális és a helyi hatóságok 
közötti kapcsolatépítés és tapasztalatcsere 
ösztönzése révén, az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 8. cikkben említett 
témákra összpontosítva, ideértve az 
együttműködési hálózati programokat, 
amelyek a teljes Közösséget lefedik, a 
tanulmányokat, az adatgyűjtést és a 

3) a régiók közötti együttműködés 
fejlesztése és a regionális politika 
hatékonyságának erősítése a regionális és a 
helyi hatóságok közötti kapcsolatépítés és 
tapasztalatcsere ösztönzése révén, az 5. cikk 
(1) és (2) bekezdésében és a 8., 9., 10. és 11. 
cikkekben említett témákra összpontosítva, 
ideértve az együttműködési hálózati 
programokat, amelyek a teljes Közösséget 
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közösségi fejlődés alakulásának 
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

lefedik, a tanulmányokat, az adatgyűjtést és 
a közösségi fejlődés alakulásának 
megfigyelését és elemzését magában foglaló 
tevékenységeket.

Er. fr

Indoklás

A régiók közötti együttműködés lehetséges kell legyen az „európai területi együttműködés” 
cél keretében, mert ha csak a „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célok közös vezetésére tartozik, akkor azok a régiók, amelyek ezen célok 
keretében nem támogathatóak, nem tudnak bekapcsolódni a régiók közötti együttműködésbe. 
Ezen túlmenően, ilyen régiók közötti együttműködésnek a vidéki területek, halászattól függő 
területek, természeti hátrányoktól szenvedő területek és a legfélreesőbb területek számára is 
lehetségesnek kell lennie.

Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 224
6. cikk, 3. pont

3)  a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok között, az 5(1) és (2) cikkben és a 
8. cikkben említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

3)  a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok és köztestületek között, a 4(4) és 
(5), 5(1) és (2) cikkben és a 8. cikkben 
említett témákra összpontosítva, ideértve a 
fejlesztési hálózati programokat, amelyek az 
egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

Er. en

Indoklás

A jelenlegi szövegezés túl korlátozó.
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 225
6. cikk, 3. pont

3. a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok között, az 5(1) és (2) cikkben és a 
8. cikkben említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

3. a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok és az 1260/99 (EK) sz. rendelet 
10. cikkében megnevezett partnerek között, 
a jelen rendelet 5(1) és (2) cikkében és 8. 
cikkében említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 226
6. cikk, pont 3

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok között, az 5(1) és (2) cikkben és a 
8. cikkben említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
és közös projektfejlesztés támogatásával a 
regionális és helyi hatóságok között, az 5(1)
és (2) cikkben és a 8., 9., 10. és 11. 
cikkekben említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

Er. en

Indoklás

Ez a módosítási javaslat a cikk világossá tételét szolgálja és aláhúzza a projektek 
fejlesztésének jelentőségét a területi együttműködésben. 
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Módosítási javaslat szerzője Jean Marie Beaupuy

Módosítási javaslat, sz.: 227
6. cikk, 3. pont

3) a regionális politika hatékonyságának 
erősítése a hálózatépítés és a tapasztalatcsere 
támogatásával a regionális és helyi 
hatóságok között, az 5(1) és (2) cikkben és a 
8. cikkben említett témákra összpontosítva, 
ideértve a fejlesztési hálózati programokat, 
amelyek az egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

3) a régiók közötti együttműködés 
fejlesztése és a regionális politika 
hatékonyságának erősítése a hálózatépítés és 
a tapasztalatcsere támogatásával a regionális 
és helyi hatóságok között, az 5(1) és (2) 
cikkben és a 8., 9., 10. és 11. cikkekben
említett témákra összpontosítva, ideértve a 
fejlesztési hálózati programokat, amelyek az 
egész Közösségre kiterjednek, és 
tanulmányokat, adatgyűjtést és a Közösség 
fejlődési trendjeinek megfigyelését és 
elemzését tartalmazó akciókat.

Er. fr

Indoklás

Fontos a régiók közötti együttműködést szerepeltetni a "területi együttműködés" cél keretében.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 228
7. cikk, a) és b) pontok

a) HÉA (ÁFA); a) törlendő
b) adósságok kamata; b) adósságok kamata és az adósságokkal 

kapcsolatban felmerült egyéb költségek és 
díjak, hacsak az adósságokat nem a 
kifizetéseknek a Bizottság általi, a 
szabályok tisztázásáig történő 
felfüggesztése okozta, és a Bizottság 
aggályai utólag indokolatlannak nem 
bizonyulnak;

Er. en

Indoklás

Vannak olyan esetek, amikor a Bizottság felfüggesztette a kifizetéseket, és a jóhiszeműen 
indított projekteket adósságba sodorta. Ha a Bizottság agályai indokolatlannak bizonyulnak, 
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a projekt résztvevőit nem szabad arra kényszeríteni, hogy a nem saját hibájukból létrejött 
adősság terheit viseljék.

Módosítási javaslat szerzője Mieczysław Edmund Janowski, Adam Jerzy Bielan

Módosítási javaslat, sz.: 229
7. cikk

A következő költségek nem támogathatók az 
ERFA hozzájárulásából:
a) HÉA (ÁFA),
b) adósság kamata;
c) föld vásárlása az érintett művelet teljes
támogatható költségének 10%-át meghaladó 
értékben;
d) lakás;
e) atomerőművek leállítása.

A következő költségek nem támogathatók az 
ERFA hozzájárulásából:
a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);
b) adósság kamata;
c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 10%-át meghaladó 
értékben;
d) lakás, a szociális lakás és a lakáscélú 
építési telkek infrastruktúrájának 
kivételével;
e) atomerőművek leállítása.

Er. pl

Módosítási javaslat szerzője Alain Hutchinson

Módosítási javaslat, sz.: 230
7. cikk, d) pont

d) lakás; d) a lakás, a szociális lakások renoválásával 
kapcsolatos költségek kivételével;

Er. fr

Indoklás

A rendeletek szerint a fenntartható fejlődés és az energiaköltségek csökkentése a Bizottság 
által a strukturális alapok jelen reformja során követni kívánt fő célok között vannak.

Módosítási javaslat szerzője Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítási javaslat, sz.: 231
7. cikk
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A következő költségek nem támogathatók az 
ERFA hozzájárulásából:
a) HÉA (ÁFA);

b) adósság kamata;

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 10%-át meghaladó 
értékben;

d) lakás;

e) atomerőművek leállítása.

A következő költségek nem támogathatók az 
ERFA hozzájárulásából::
a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);

b) adósság kamata;

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 10%-át meghaladó 
értékben;

d) új lakás építése;

e) atomerőművek leállítása.

Er. en

Indoklás

1. A HÉA támogathatóságának kizárása növeli a strukturális támogatás keretében indított 
projektek valós költségét. A megnövekedett költség valós akadályt jelenthet a projektek 
megvalósítása előtt, csökkentve a strukturális alapok felhasználhatóságának mértékét 
(különösen ez a helyzet az új tagállamokban).

2. Az ERFA mobilizálása lakhatáshoz kapcsolódó költségek fedezésére a leromlott területek 
rehabilitálása érdekében nagyon fontos az EU új tagállamai számára, mert lehetővé teszi 
fejlesztési célok megvalósítását a városrevitalizációs programok keretében.

Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 232
7. cikk, a) pont

a) HÉA (ÁFA); a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);  

Er. en

Indoklás

A jelenlegi gyakorlattal és az Európai Szociális Alap rendeletében javasolt kezeléssel 
összhangban kell lenni. Ez biztosítaná, hogy a valódi HÉA költségek bevehetők, mint 
támogatható költségek.
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Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 233
7.cikk,, a) pont

a) HÉA (ÁFA); a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);

Er. de

Indoklás

A rendelettervezetek koherenciájának helyreállítására szükséges az ERFA rendelet 7. cikkét 
megfeleltetni az Európai Szociális Alap rendelettervezete megfogalmazásának.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 234
7. cikk, a) pont

a) HÉA (ÁFA); a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);

Er. en

Indoklás

Ellenzem a HÉA általános kizárását a támogatható költségek közül. A jelenlegi szabályok 
szerint csak a visszatéríthető HÉA van kizárva. Azon, projekteket benyújtó alanyok, akik nem 
fizetnek HÉÁ-t, mint a helyi és regionális önkormányzatok, súlyosan károsodnának, mivel a 
HÉA elkerülhetetlen része a projektek költségének. Emellett ésszerű lenne harmonizálni ezt a 
támogathatósági szabályt az ESzA rendelettervezetével, amely csak a visszatéríthető HÉÁ-t
zárja ki a támogathatóságból. 

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 235
7. cikk, a) pont

a) HÉA (ÁFA); a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);

Er. en
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Indoklás

Ez biztosítaná, hogy a szabály megfelel az ERFA programok korábbi és jelenlegi 
gyakorlatának. Ugyancsak megfelelne az ESzA rendelet előírásainak és így elkerülné az 
érthetetlen eltéréseket az európai kohéziós politikán belül.

Módosítási javaslat szerzője Rolf Berend, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 236
7.cikk, a) pont

a) HÉA (ÁFA); a) levonható(visszatéríthető) HÉA (ÁFA);

Er. de

Indoklás

A rendelettervezetek koherenciájának helyreállítására szükséges az ERFA rendelet 7. cikkét 
megfeleltetni az Európai Szociális Alap rendelettervezete megfogalmazásának.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 237
7. cikk, a) pont

a) HÉA (ÁFA); törlendő

Er. pt

Indoklás

Az. hogy a HÉÁ-t támogatható költségnek kell tekinteni, nem csak a gyakorlati tapasztalat 
fényében látható, hanem azért is szükséges, hogy biztosítsuk a konzisztenciát az Európai 
Szociális Alapról szóló jövőbeni rendelettel.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 238
7. cikk, c) pont

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 10%-át meghaladó 

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 20%-át meghaladó 
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értékben; értékben;

Er. en

Indoklás

Célszerű lenne megtartani a jelenlegi 20%-os határt tekintettel a rugalmasság 
szükségességére.

Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 239
7. cikk, c) pont

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 10%-át meghaladó 
értékben;

c) föld vásárlása az érintett művelet teljes 
támogatható költségének 15%-át meghaladó 
értékben;

Er. it

Indoklás

Ha a föld vásárlására fordított költséget 10%-ra korlátozzuk, a projekteket bizonyos 
esetekben nem lehet megvalósítani. Szigorú ellenőrzés mellett nagyobb mozgásteret kell 
megengedni a támogatható költségek mértékében, amely ne lehessen nagyobb, mint a 
projekthez rendelt összeg 15%-a. 

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 240
7. cikk, d) pont

d) lakás; d) lakás, bizonyos kivételekkel, ideértve a 
szociális jelentőségű műveleteket, mint a 
tartós köztulajdonban lévő lakásoknak (a 
köztulajdonban maradás folyamatosságát 
legalább további 10 évig biztosító) 
felújítása, lebontása és lecserélése a 
leromlott területeken;

Er. en
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Indoklás

A lakóépületeknek bizonyos szociálisan sebezhető kategóriák számára történő építése vagy 
restrukturálása költségeinek támogathatósága konzisztensnek tűnik az európai kohézió 
szociális céljaival. A fő érv emellett, hogy a lakhatással kapcsolatos problémák, ha nem 
kezelik őket jól, komoly gazdasági, környezeti és szociális problémákhoz vezethetnek.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 241
7. cikk, d) pont

d) lakás; d) lakás, kivéve nagy városi előregyártott 
panel lakótelepeken lévő házak 
energiahatékonyságának javítását célzó 
intézkedéseket az érintett operatív program 
teljes támogatható költségének legfeljebb 
10%-áig;

Er. en

Indoklás

A városi területek környezetvédelmi problémái szorosan összefüggenek a leromlott városi 
telepek panelépületeinek gyenge energiahatékonyságával. Ezen probléma kiküszöbölésére 
hasznos lenne, ha az ERFÁ-ból társfinanszírozásra lenne lehetőség.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 242
7. cikk, d) pont

d) lakás; d) lakás, kivéve a fenntartható 
lakásfelújítást a nagy városi előregyártott 
panel lakótelepeken az érintett operatív 
program teljes támogatható költségének 
legfeljebb 10%-áig;

Er. en
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Indoklás

A nagy előregyártott panellakások nagyon komoly problémát jelentenek, amelyek túllépik az 
egyes tagállamok határait. Az EU támogatása szükséges ennek megoldására és így ahhoz is, 
hogy elkerüljük ezek folyamatos elhanyagolását, amely a szociális és környezeti problémák 
koncentrálódásához vezet ezeken a sajátos városi környékeken. A panellakások leromlása 
nyilvánvalóan európai probléma, amely európai megoldást igényel. Az államoknak és 
önkormányzatoknak nincs lehetőségük ezt a problémát maguknak leküzdeni, az ERFA 
társfinanszírozás lehetővé tétele nagyon hasznos lenne ebben az összefüggésben. 

Módosítási javaslat szerzője Oldřich Vlasák

Módosítási javaslat, sz.: 243
7. cikk, d) pont

d) lakás; d) lakás, kivéve a panellakótelepek 
revitalizálását;

Er. en

Indoklás

A panellakótelepek revitalizációja az Európai Unió sok városa számára a legnagyobb 
kihívást jelenti. Nemcsak azért, mert ezek a leromló telepek nagyobbfokú bűnözést vonzanak 
és a kirekesztés veszélyét hordozzák, hanem mert igen energiaigényesek és így 
környezetvédelmi problémákat és alacsony hatékonyságot szülnek. Egy ilyen kihívásra és 
kockázatmegelőzésre európai többszintű irányítási alapon kellett volna választ adni.

Módosítási javaslat szerzője Salvatore Tatarella

Módosítási javaslat, sz.: 244
7. cikk, da) (új) pont

da) új lakások építése;

Er. it

Indoklás

A fenti tisztázás szükséges, mert ha nem szándékszunk a lakásállományt bővíteni, mint ami 
például a városfelújítási munkáknál a helyzet, a házépítés az ERFA finanszírozásra jogosult 
költségekkel lehetne fedezhető.
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Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 245
8. cikk

Városi dimenzió

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

2. A (...) (EK) sz. rendelet 33(2) cikkétől 
eltérve, a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” keretébe, az Európai 
Szociális Alapról szóló (...) (EK) sz. rendelet 
hatálya alá tartoz intézkedések ERFA 
finanszírozásának mértékét az érintett 
prioritás 10%-ára kell növelni. 

törlendő

Er. en

Indoklás

Az Általános Rendelet már előírja, hogy a strukturális alapok támogassák a 
versenyképességet a városi (és vidéki) területeken. Minden régió más, és a régiókra kell bízni, 
hogy eldöntsék, hogy mi alkalmazható rájuk.  
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 246
8. cikk, 1. bekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben és jelen rendelet 4. és 5. 
cikkeiben hivatkozott, fenntartható
városfejlesztést magukba foglaló akciók 
esetén az ERFA támogassa a részvételen 
alapuló integrált stratégiák kialakítását a 
városi agglomerációkat és központ funkciót 
betöltő közepes és kisvárosokat érintő 
gazdasági, környezetvédelmi és szociális 
problémák nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a lakosság számára és további, a 
jelen rendelet 4. ill. 5. cikkében említett 
intézkedéseket egy integrált koncepció 
alapján a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 247
8. cikk, 1. bekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, fenntarthaó 
városfejlesztést magukba foglaló akciók 
esetén az ERFA támogassa a részvételen 
alapuló integrált stratégiák kialakítását a 
fenntartható növekedés erősítésére és a 
városi agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
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kiküszöbölésére. nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését az 
innovációt és a tudásalapó gazdaságot, a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. fr

Indoklás

Nyelvi módosítás: a tudásalapú gazdaságot érinti.

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler, Iratxe García Pérez

Módosítási javaslat, sz.: 248
8. cikk, 1. bekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére, a fogyatékkal élők előtt a 
városi környezetben álló korlátok 
kiküszöbölésének támogatását és az ERFA 
által finanszírozott projektekben a 
hozzáférhetőségi kritériumok betartásának 
megkövetelését.

Er. en

Indoklás

A városrehabilitáció nem lehet sikeres, ha a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokra 



AM\562438HU.doc 121 PE 357.528v01-00

Külső fordítás

HU

nincsenek tekintettel a várospolitikában és –tervezésben. A városfejlesztésnek különösen 
kifejzetten fel kell ismernie annak szükségességét, hogy a fogyatékkal élők számára 
hozzáférhető városi környezet létrehozását mozdítsa elő.

Módosítási javaslat szerzője Miroslav Mikolášik

Módosítási javaslat, sz.: 249
8. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére. 

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA:

- támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére;

- támogassa a fogyatékkal élők előtt a 
városi környezetben álló korlátok 
kiküszöbölésének támogatását és követelje 
meg az ERFA által finanszírozott 
projektekben a hozzáférhetőségi 
kritériumok betartását.

Er. en

Indoklás

A városrehabilitáció nem lehet sikeres, ha a szociálisan hátrányos helyzetű csoportokra 
nincsenek tekintettel a várospolitikában és –tervezésben. A városfejlesztésnek különösen 
kifejzetten fel kell ismernie annak szükségességét, hogy a fogyatékkal élők számára 
hozzáférhető városi környezet létrrehozását mozdítsa elő.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 250
8. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
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rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

rehabilitációját, az energiahatékonyság 
javítását nagy előregyártott panelházas 
lakótelepeken, a volt ipari területek 
újrabeépítését, a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. en

Indoklás

Lásd a 7. cikk d) pontjához fűzött indoklást. Az energiahatékonyság javításának a városi 
dimenzió környezetvédelmi szempontjából nagy jelentősége tükrében explicit hivatkozni kell 
az ilyen típusú intézkedésekre.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 251
8. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a fenntartható 
lakásfelújítást célzó intézkedéseket a nagy 
városi előregyártott panel lakótelepeken a 
volt ipari területek újrabeépítését és a 
történelmi és kulturális örökség megőrzését 
és fejlesztését a vállalkozási kedvet, a helyi 
foglalkoztatást és közösségfejlesztést 
előmozdító intézkedésekkel, valamint 
szolgáltatások nyújtását a változó 
demográfiai szerkezet figyelembevételével a 
lakosság számára.

Er. en

Indoklás

Lásd a 7. cikk d) pontjához fűzött indoklást. 
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Módosítási javaslat szerzője Adriana Poli Bortone

Módosítási javaslat, sz.: 252
8, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését és a 
leromlott városi területek regenerálását a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást, a 
környezetvédelmet és közösségfejlesztést 
előmozdító intézkedésekkel, valamint 
szolgáltatások nyújtását a változó 
demográfiai szerkezet figyelembevételével a 
lakosság számára.

Er. it

Indoklás

A leromlott városi területek regenerálása és a környezet védelme megérdemlik, hogy külön 
figyelembe vegyük őket a városi dimenzión belül, a lisszaboni és göteborgi stratégiákat 
követve.

Módosítási javaslat szerzője Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítási javaslat, sz.: 253
8. cikk, 1. bekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére. 

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, fenntartható 
városfejlesztést magukba foglaló akciók 
esetén az ERFA támogassa a részvételen 
alapuló, a fenntartható növekedést erősítő
integrált stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkban jelentkező gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését, valamint 
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vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

a kulturális infrastruktúra és a kulturális 
szolgáltatások fejlesztését, az innovációt és 
a tudásalapú gazdaságot, a vállalkozási 
kedvet, a helyi foglalkoztatást és 
közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. en

Indoklás

A sport infrastruktúrájába és a kulturális szolgáltatásokba történő befektetések jelentős hatást 
gyakorolnak a régió szociális és gazdasági helyzetére. Új munkahelyek perspektíváját és 
turisztikai vonzerőt hoznak létre, valamint javítják a helyi lakosok életminőségét. Ezért 
nagyon fontos a kulturális kérdéseket ebbe a cikkbe belefoglalni.

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 254
8. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére. 

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, fenntartható 
városfejlesztést magukba foglaló akciók 
esetén az ERFA támogassa a részvételen 
alapuló integrált stratégiák kialakítását a 
fenntartható növekedés erősítésére és a 
városi agglomerációkban jelentkező
gazdasági, környezetvédelmi és szociális 
problémák nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére. 

Er. en

Indoklás

A városi területeknek a regionális fejlődésben játszott kritikus szerepe miatt fontos a kohéziós 
politika hatékonysága és a lisszaboni és göteborgi célkhoz való hozzájárulásuk érdekében, 
hogy a strukturális finanszírozás kifejezettebben kapcsolódjon a városi igényekhez és a régiók 
potenciáljához. Ez fenntartható városfejlesztési akciók bevezetésével érhető el, amelyeknek 
tartalmazniuk kell, de egyben meg is kell haladniuk a „városfelújítási” intézkedéseket.
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Módosítási javaslat szerzője Stavros Arnaoutakis

Módosítási javaslat, sz.: 255
8. cikk, 1. bekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, fenntartható 
városfejlesztést magukba foglaló akciók 
esetén az ERFA támogassa a részvételen 
alapuló integrált stratégiák kialakítását a 
fenntartható fejlődés erősítésére és a városi 
agglomerációkban jelentkező gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai és lakókörnyezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését az 
innovációt és a tudásalapú gazdaságot, a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. el

Indoklás

A lakókörnyezetet, amelyet rendkívül kedvező módon lehetne fejleszteni, gyakran hagyják 
leromlani bizonyos területeket sújtó problémacsomagok részeként. Fontos ezen területeket 
újraéleszteni, ahol a regenerálás azt jelentené, hogy nem lenne szükség új infrastruktuurális 
projektekre vagy ahol a területek jellegét visszaállítanák.

Módosítási javaslat szerzője Richard Catherine Stihler, Eluned Morgan, 

Módosítási javaslat, sz.: 256
8. cikk, 1. bekezdés, 1. albekezdés

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 

1. A (...) (EK) sz. rendelet 25(4) a) és 36(4) 
b) cikkeiben hivatkozott, városfelújítást 
magukba foglaló akciók esetén az ERFA 
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támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi 
agglomerációkat érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
nagymértékű koncentrációjának 
kiküszöbölésére. 

támogassa a részvételen alapuló integrált 
stratégiák kialakítását a városi területeket
érintő gazdasági, környezetvédelmi és 
szociális problémák nagymértékű 
koncentrációjának kiküszöbölésére. 

Er. en

Indoklás

A gazdasági, környezetvédelmi és szociális problémákat minden városi területen meg kell 
oldani, nem csak a városi agglomerációkban.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 257
8. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára. 

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, az épített környezet 
revitalizációját, beleértve a tartós 
köztulajdonban lévő lakásoknak (a 
köztulajdonban maradás folyamatosságát 
legalább további 10 évig biztosító) 
felújítását, lebontását és lecserélését, az 
épületek körüli környezet javítását, 
energiahatékonysági és megújítható-
energia-projekteket a leromlott városi 
területeken, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését az 
innovációt és a tudásalapú gazdaságot, a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. en

Indoklás

A lakáságazat fontossága a városrehabilitációban nagyobb az új tagállamokban, mint a 
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régiekben, mivel a kívánatos színvonal alatti lakásállomány lebontása, lecserélése és 
felújítása kulcskérdés. A rehabilitáció nem vezethez jó eredményhez a lakásállomány komoly 
átstrukturálása nélkül. A módosítási javaslat második része a lisszaboni folyamat által 
kitűzött célok előmozdítását célozza.

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 258
8. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet és 
a fenntartható mobilitás
figyelembevételével a lakosság számára.

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Alfonso Andria

Módosítási javaslat, sz.: 259
8. cikk, 1a) (új) bekezdés

1a. Az ERFÁ-nak segítenie kell, egyebek 
között, a tervezésből eredő korlátok 
kiküszöbölését, hogy a fogyatékkal élőknek 
lehetővé tegye, hogy elérjék és használják a 
művészeti látványosságokat, múzeumokat 
és kiállítótereket.

Er. it

Indoklás

A tervezésből eredő korlátok kiküszöbölését és az általános akadálymentes hozzáférhetőségi 
követelményt a fogyatékkal élők segítésére, amely a szabadidős területekre is vonatkozik, fel 
kell sorolni az ERFA sajátos céljai között, mivel ez teljességgel összhangban van az Uniót 
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inspiráló elvekkel és értékekkel.

Módosítási javaslat szerzője Salvatore Tatarella

Módosítási javaslat, sz.: 260
8. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

Ez kombinálhatja a fizikai környezet 
rehabilitációját, a volt ipari területek 
újrabeépítését és a történelmi és kulturális 
örökség megőrzését és fejlesztését a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és közösségfejlesztést előmozdító 
intézkedésekkel, valamint szolgáltatások 
nyújtását a változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével a lakosság számára.

Ez célul kell kitűzze a városi környezet 
javítását a volt ipari területek 
újrabeépítésével és a történelmi és kulturális 
örökség védelmével és fejlesztésével, a 
vállalkozási kedvet, a helyi foglalkoztatást 
és a helyi életforma fejlesztését előmozdító 
intézkedésekről történő gondoskodással, 
valamint szolgáltatások létrehozását a 
változó demográfiai szerkezet 
figyelembevételével az állampolgárok
számára.

Er. it

Indoklás

A 8(1) cikk második részét azért dolgoztuk át, hogy rámutassunk arra, hogy az első részben 
hivatkozott stratégiák problémák sorát foghatják át és céljuk általában a környezet javítása. 

Módosítási javaslat szerzője Arlene McCarthy

Módosítási javaslat, sz.: 261
8. cikk, 2. bekezdés

2. A (...) (EK) sz. rendelet 33(2) cikkétől 
eltérve, a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” keretébe, az Európai 
Szociális Alapról szóló (...) (EK) sz. rendelet 
hatálya alá tartozó ERFA finanszírozási 
intézkedéseket az érintett prioritás 10%-ára 
kell emelni.

2. A (...) (EK) sz. rendelet 33(2) cikkétől 
eltérve, a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célja keretébe, az Európai 
Szociális Alapról szóló (...) (EK) sz. rendelet 
hatálya alá tartozó ERFA finanszírozási 
intézkedéseket az érintett prioritás legfeljebb 
20%-ára kell emelni.

Er. en

Indoklás

Az URBAN Közösségi Kezdeményezés pozitív tapasztalataira építve az ERFÁ-nak meg kell 
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engedni, hogy a városi területeken 20%-ig terjedően finanszírozzon ESzA jellegű 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyük a városi területek számára, hogy rugalmasabban 
definiálják a helyi kihívásoknak történő megfeleléshez megfelelő intézkedéseket. 

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 262
8. cikk, 2. bekezdés

2. A (...) (EK) sz. rendelet 33(2) cikkétől 
eltérve, a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célja alá tartozó, az Európai 
Szociális Alapról szóló (...) (EK) sz. rendelet 
hatálya alá tartozó ERFA finanszírozási 
intézkedéseket az érintett prioritás 10%-ára 
kell emelni. 

2. A (...) (EK) sz. rendelet 33(2) cikkétől 
eltérve, a "konvergencia” célja és a
„regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” keretébe, az Európai 
Szociális Alapról szóló (...) (EK) sz. rendelet 
hatálya alá tartozó ERFA finanszírozási 
intézkedéseket az érintett prioritás 20%-ára 
kell emelni. 

Er. en

Indoklás

A cél az, hogy az ERFA részéről nagyobb összegű pénzügyi támogatást tegyünk lehetővé ha ez 
az ESzA operatív programjába tartozó projekt kielégítő megvalósításához szükséges. Emellett 
nincs releváns ok arra, hogy ezt a szabályt csak a „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” céljára korlátozzuk, mivel az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott sok 
művelet a „konvergencia” céljához tartozik. Ezért javaslom kiterjeszteni a „konvergencia” 
célra is.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 263
9. cikk

Vidéki és halászattól függő területek

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) által a (...) (EK) számú 
rendeletnek megfelelően társfinanszírozott 
és az Európai Halászati Alap (EHA) által a 
(...) (EK) számú rendeletnek megfelelően 

törlendő
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társfinanszírozott intézkedések, másfelől az 
ERFA által társfinanszírozott programok 
között.

Az ERFA intervenciója a vidéki és a 
halászattól függő területeken koncentráljon 
ezen területek gazdasági diverzifikálására, 
beleértve:
1) az elérhetőségüket javító 
inifrastruktúrát;
2) távközlési hálózatok és szolgáltatások 
bevezetésének meggyorsítását a vidéki 
területeken;
3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését;
4) a városi és vidéki területek közötti 
kapcsolódások erősítését;
5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;
A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célból a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok 
szerinti akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti 
vagy az EHA halászattól függő területek 
számára nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet 
(...) cikke szerinti támogató akcióira.

Er. en

Indoklás

Minden régió más és a régiókra kell bízni, hogy eldöntsék, hogy milyen prioritások 
alkalmazhatók rájuk. 
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Módosítási javaslat szerzője Alyn Smith

Módosítási javaslat, sz.: 264
9. cikk, 1. bekezdés

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) által a (...) (EK) számú 
rendeletnek megfelelően társfinanszírozott 
és az Európai Halászati Alap (EHA) által a 
(...) (EK) számú rendeletnek megfelelően 
társfinanszírozott intézkedések, másfelől az 
ERFA által társfinanszírozott programok 
között.

A tagállamok és a regionális és helyi 
hatóságok biztosítsák a kiegészítő jelleget és 
az összhangot egyfelől az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) által a (...) (EK) számú rendeletnek 
megfelelően társfinanszírozott és az Európai 
Halászati Alap (EHA) által a (...) (EK) 
számú rendeletnek megfelelően 
társfinanszírozott intézkedések, másfelől az 
ERFA által társfinanszírozott programok 
között.

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Richard Howitt, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 265
9. cikk, 2. bekezdés

Az ERFA intervenciója a vidéki és a 
halászattól függő területeken koncentráljon 
ezen területek gazdasági diverzifikálására, 
beleértve:

Az ERFA intervenciója a vidéki és a 
halászattól függő területeken koncentráljon 
az ezen területeket érintő gazdasági, 
környezetvédelmi és szociális problémák 
megoldására és a diverzifikációs 
intézkedések kialakításának 
szükségességére, beleértve:

1) az elérhetőségüket javító infrastruktúrát; 1) az elérhetőségüket javító infrastruktúrát;
2) távközlési hálózatok és szolgáltatások 
bevezetésének meggyorsítását a vidéki 
területeken;

2) távközlési hálózatok és szolgáltatások 
bevezetésének meggyorsítását a vidéki 
területeken;

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését;

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését;

4) a városi és vidéki területek közötti 
kapcsolódások erősítését;

4) a városi és vidéki területek közötti 
kapcsolódások erősítését;

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;

5) az edegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;
6) a vállalkozási kedv és a helyi 
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foglalkoztatást ösztönző intézkedések 
előmozdítását;
7) a közösségek fejlesztését.

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 266
9. cikk, 2. bekezdés 1-5. pont és 3. bekezdés

1) az elérhetőségüket javító infrastruktúrát 1) az elérhetőségüket és a régió vonzerejét
javító infrastruktúrát;

2) távközlési hálózatok és szolgáltatások 
bevezetésének meggyorsítását a vidéki 
területeken;

2) távközlési hálózatok és szolgáltatások 
bevezetésének meggyorsítását a vidéki 
területeken és minőségi munkahelyek 
létrehozását a mezőgazdasági és halászati 
ágazatokon kívül;

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését;

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését, különösen a kkv-k, 
kézművesség és a vállalkozásalapítások 
támogatását;
3a) Oktatási és kutatási intézmények 
kialakítását a vidéki területeken, kivéve az 
Európai Szociális Alap (ESzA) által 
finanszírozott intézkedéseket

4) a városi és vidéki területek közötti 
kapcsolódások erősítését;

4) a városi és vidéki területek közötti 
kapcsolódások erősítését;
4a) A kulturális intézmények és a kulturális 
élet minőségének javítását,

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által a nemzeti stratégiai keretterv 
keretében társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
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egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
szerinti támogató akciói számára.

kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
szerinti támogató akciói számára. Ez az 
elhatárolás technikai jellegű és nem lehet 
az egyenletes integrált fejlődés hátrányára.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 267
9. cikk, 2. bekezdés

Az ERFA beavatkozásának a vidéki és a 
halászattól függő területeken az ilyen 
területek gazdasági diverzifikációjára kell 
összpontosítania, ideértve a következőket:

Az ERFA beavatkozásának a vidéki és a 
halászattól függő területeken az ilyen 
területek gazdasági diverzifikációjára kell 
összpontosítania a fenntarthatóság elvével 
összhangban maradva, ideértve a 
következőket:

Er. pt

Indoklás

A Tanács 2001. június 15-16-ai göteborgi ülése után kiadott következtetésekkel összhangban.

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 268
9. cikk, 2. bekezdés, 5. pont

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését.

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fenntartható fejlesztését.

Er. pt

Indoklás

A Tanács 2001. június 15-16-ai göteborgi ülése után kiadott következtetésekkel összhangban.
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Módosítási javaslat szerzője Alyn Smith

Módosítási javaslat, sz.: 269
9. cikk, 3. bekezdés

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
szerinti támogató akciói számára.

A tagállamok és a regionális és helyi 
hatóságok biztosítsák a kiegészítő jelleget és 
az összhangot egyfelől az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap 
(EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
szerinti támogató akciói számára.

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Brigitte Douay, Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 270
9. cikk, 2. bekezdés, 3. pont)

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését;

3) a mezőgazdasági és halászati ágazaton 
kívüli új gazdasági tevékenységek 
fejlesztését; beleértve kis- mikro- és 
kézműves vállalkozások létrehozását, 
átruházását és fejlesztését;

Er. fr

Indoklás

Az ezen vállalkozások számára nyújtott támogatás fontos vidékfejlesztési intézkedés. A nagyon 
kis vállalkozások fontos szerepet játszanak a munkahelyek teremtésében.
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Módosítási javaslat szerzője Alyn Smith

Módosítási javaslat, sz.: 271
9. cikk, 2. bekezdés, 5. pont)

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;

5) a fenntartható idegenforgalmi formák és 
a vidéki szabadidős lehetőségek fejlesztését;

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 272
9. cikk, 2. bekezdés, 5. pont)

5) az idegenforgalom és a vidéki szabadidős 
lehetőségek fejlesztését;

5) a fenntartható idegenforgalom és a vidéki 
szabadidős lehetőségek fejlesztését;

Er. en

Indoklás

Követi az idegenforgalomra történt korábbi hivatkozásokat és a göteborgi programot.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 273
9. cikk, 2. bekezdés, 5a) (új) pont

5a) bioüzemanyagok termelését és/vagy 
megújítható forrásokból származó energia 
felhasználását.

Er. en

Indoklás

A vidéki területeknek hozzá kell járulniuk az Európai Unió ambíciózus céljához, hogy a 
bruttó jövedelem energiafogyasztásának 12%-át megújítható energiaforrásokból fedezze..
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Módosítási javaslat szerzője Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Módosítási javaslat, sz.: 274
9. cikk, 2. bekezdés, 5a) (új) pont

5a) a kulturális örökség védelmét, a 
kulturális infrastruktúra és a népi kultúra 
fejlesztését.

Er. en

Indoklás

A kulturális infrastruktúrába eszközölt beruházásoknak jelentős hatásuk van a régió 
társadalmi és gazdasági helyzetére. Új munkahelyek forrásai és hozzájárulnak a helyi lakosok 
életminőségének javításához.

Módosítási javaslat szerzője Harangozó Gábor

Módosítási javaslat, sz.: 275
9. cikk, 2. bekezdés, 5b) (új) pont

5b) energiahatékonysági beruházások 
(infrastruktúra, műszaki segítségnyújtás és 
információ biztosítása a végfelhasználók 
számára).

Er. en

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 276
9. cikk, utolsó bekezdés

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak és az érintett partnereknek 
az 1), 3) és 5) pontok szerinti akciókhoz az 
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előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
szerinti támogató akciói számára.

operatív programok előkészítése során 
világos elhatárolási kritériumokat kell 
megfogalmazniuk egyfelől az ERFA általi, 
másfelől az EMVA vidéki területek számára 
nyújtott, (...) (EK) rendelet 49 (1) a), b) és i) 
cikke szerinti vagy az EHA halászattól 
függő területek számára nyújtott, a (...) (EK) 
sz. rendelet (...) cikke szerinti támogató 
akciói számára. Megfelelő egyensúlyt is kell 
találniuk az ágazati (mezőgazdasági vagy 
halászati) dimenzió és a területi dimenzió 
között a kohéziós politikától az EMVA és az 
EHA részére átcsoportosított pénzügyi 
erőforrások felhasználásában.

Er. fr

Indoklás

A kohéziós politikától ezen új eszközökre átcsoportosított pénzügyi erőforrások nem kizárólag 
a hagyományos mezőgazdasági és halászati tevékenységekre használandók, ha ezen területek 
fejlesztése gazdasági diverzifikációt igényel.

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 277
9. cikk, 3. bekezdés

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 

A tagállamok és régiók biztosítsák a 
kiegészítő jelleget és az összhangot egyfelől 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap 
(EHA) által társfinanszírozott intézkedések, 
másfelől az ERFA által társfinanszírozott 
intézkedések között. E célből a 
tagállamoknak, régióiknak és helyi 
hatóságaiknak az 1), 3) és 5) pontok szerinti 
akciókhoz az operatív programok 
előkészítése során világos elhatárolási 
kritériumokat kell megfogalmazniuk 
egyfelől az ERFA általi, másfelől az EMVA 
vidéki területek számára nyújtott, (...) (EK) 
rendelet 49 (1) a), b) és i) cikke szerinti vagy 
az EHA halászattól függő területek számára 
nyújtott, a (...) (EK) sz. rendelet (...) cikke 
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szerinti támogató akciói számára. szerinti támogató akciói számára.

Er. en

Indoklás

A nemzeteknél kisebb egységeket érintő akciókat az érintett régiókkal és helyi hatóságokkal 
konzultálva kell eldönteni, különösen, ha kritériumokat fogalmaznak meg.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 278
10. cikk

Természeti hátrányoktól szenvedő területek

Az ERFA által társfinanszírozott regionális 
programok a természeti hátrányoktól 
szenvedő területeken, amint azokra a (...) 
(EK) sz. rendelet 52 (1) b) cikke hivatkozik, 
fordítsanak különös figyelmet ezen 
területek sajátos nehézségeinek kezelésére

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez 
kapcsolódó gazdasági tevékenységek 
előmozdítását és fejlesztését, a természeti 
erőforrások fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

törlendő

Er. en

Indoklás

Minden régió más, és a régiókra kell bízni, hogy eldöntsék, hogy milyen prioritások 
alkalmazhatók rájuk. 

Módosítási javaslat szerzője Konstantinos Hatzidakis

Módosítási javaslat, sz.: 279
10. cikk, 2. bekezdés
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A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.
A jelen rendelet 3. cikkének 2. bekezdésétől 
eltérve az ERFA társfinanszírozzon 
működési költségeket olyan területeken, 
amelyek duplán hátrányos helyzetűek a (...) 
(EK) sz. rendelet 52. cikk 3. bekezdésének 
(b) pontja szerint, hogy kompenzálja az 
ezen területek jellemzői következtében 
felmerült többletköltségeket, kivéve a 
Szerződés I. sz. melléklete alá eső 
termékeket a következők szerint:
a) áruszállítási szolgáltatások, és 
közlekedési szolgáltatások beindításhoz 
nyújtott segély.
b) a helyi munkaerőpiaccal kapcsolatos 
problémák kezelésének támogatása.

Er. el

Indoklás

Ez a módosítási javaslat a földrajzi helyzetük következtében fennálló hátrányukból eredő
többlet szállítási költségek által sújtott szigetekre vonatkozik, amelyek a területi, gazdasági és 
szociális kohézió összefüggésében különös figyelmet igényelnek (ahogy azt az Alkotmányos 
szerződés III-220. cikke elismeri).

Módosítási javaslat szerzője Michl Ebner

Módosítási javaslat, sz.: 280
10. cikk, 2. bekezdés

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a gazdasági és társadalmi 
integráció támogatását (főleg a 
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idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

multikulturális és többnyelvű területeken),
a természeti erőforrások fenntartható 
használatát és az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzését célzó beruházások 
finanszírozásához.

Er. de

Indoklás

Az ERFA pénzeszközök alkalmazását főleg a multikulturális területeken explicit meg kell 
jeleníteni ebben a cikkben. A multikulturális és többnyelvű területek többnyire élenjáró 
szerepet játszanak az ERFA pénzeszközök kezelésében és  a különböző kultúrák és nyelvek 
támogatására történő felhasználásában.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo

Módosítási javaslat, sz.: 281
10. cikk, 2. bekezdés

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, elnéptelenedésüket 
megakadályozó és fejlesztésüket ösztönző, 
egyben a kulturális örökségük megőrzését 
biztosító gazdasági tevékenységek 
előmozdítását és fejlesztését, a természeti 
erőforrások fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

Er. es

Indoklás

A tartós természeti hátrányoktól szenvedő területeket sújtó fejlesztési nehézségek 
elnéptelenedéshez vezetnek, mivel nagyon nagy nehézségek állnak a munkahelyek elérése 
előtt.
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Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 282
10. cikk, 2. bekezdés

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek előmozdítását és 
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, nem csak a kulturális örökséghez 
kapcsolódó, hanem az innovációhoz és a 
régió jellemzőihez különösen illeszkedő új 
technológiákhoz (vidéki telecentrumok stb.)
kapcsolódó mindenféle gazdasági 
tevékenység előmozdítását és fejlesztését, a 
természeti erőforrások fenntartható 
használatát és az idegenforgalmi ágazat 
ösztönzését célzó beruházások 
finanszírozásához.

Er. es

Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 283
10. cikk, 2. bekezdés

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
javítását, a kulturális örökséghez kapcsolódó 
gazdasági tevékenységek előmozdítását és
fejlesztését, a természeti erőforrások 
fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

A 3. és 4. cikk sérelme nélkül, az ERFA 
különösen járuljon hozzá az elérhetőség 
minden szinten történő javítását, a kulturális 
örökséghez kapcsolódó fenntartható
gazdasági tevékenységek előmozdítását, 
fejlesztését és diverzifikálását, a természeti 
erőforrások fenntartható használatát és az 
idegenforgalmi ágazat ösztönzését célzó 
beruházások finanszírozásához.

Er. pt

Indoklás

Az Európai Tanács 2001. június 15-16-ai göteborgi ülését követően kiadott következtetések 3. 
és 4. pontjaival összhangban.
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Módosítási javaslat szerzője Emanuel Jardim Fernandes

Módosítási javaslat, sz.: 284
11. cikk, 1. bekezdés

A (…) (EK) rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legfélreesőbb régiók 
esetében segítse a működési támogatás 
finanszírozását a 4. cikk hatálya alá tartozó 
területeken, valamint a következő további 
területeken felmerülő többletköltségek 
ellensúlyozásaképpen, a szerződés I. 
mellékletének hatálya alá tartozó termékek 
kivételével:

A (…) (EK) rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől eltérve 
és az EK szerződés 299(2) cikkének 
megfelelően, az ERFA a legfélreesőbb 
régiók esetében segítse a működési 
támogatás finanszírozását a 4. cikk hatálya 
alá tartozó területeken, valamint a következő 
további területeken felmerülő 
többletköltségek ellensúlyozásaképpen, a 
szerződés I. mellékletének hatálya alá 
tartozó termékek kivételével:

Er. pt

Indoklás

Világossá kell tenni, hogy alkalmazni kell a Szerződés fennálló rendelkezéseit, nem 
utolsósorban a 299(2) cikket.

Módosítási javaslat szerzője Sérgio Marques

Módosítási javaslat, sz.: 285
11. cikk, 1. bekezdés

A (…) (EK) rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legfélreesőbb régiók 
esetében segítse a működési támogatás 
finanszírozását a 4. cikk hatálya alá tartozó 
területeken, valamint a következő további 
területeken felmerülő többletköltségek 
ellensúlyozásaképpen, a Szerződés I. 
mellékletének hatálya alá tartozó termékek 
kivételével:

Nem érinti az angol (és a magyar) 
változatot.
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Er. pt

Indoklás

Nem érinti az angol (és a magyar) változatot.

Módosítási javaslat szerzője Gerardo Galeote Quecedo, Fernando Fernández Martín

Módosítási javaslat, sz.: 286
11. cikk, 1. bekezdés

A (…) (EK) rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legfélreesőbb régiók 
esetében segítse a működési támogatás 
finanszírozását a 4. cikk hatálya alá tartozó 
területeken, valamint a következő további 
területeken felmerülő többletköltségek 
ellensúlyozásaképpen, a szerződés I. 
mellékletének hatálya alá tartozó termékek 
kivételével:

A (…) (EK) rendelet 16. cikke (1) 
bekezdésének d) pontjában említett 
kiegészítő juttatással összhangban és az e 
rendelet 3. cikkének (2) bekezdésétől 
eltérve, az ERFA a legfélreesőbb régiók 
esetében segítse a működési támogatás 
finanszírozását a 4. cikk hatálya alá tartozó 
területeken, valamint a következő további 
területeken felmerülő többletköltségek 
egységes piacot gátló hatásának elkerülése 
érdekében, a szerződés I. mellékletének 
hatálya alá tartozó termékek kivételével:

Er. es

Indoklás

Ezen területek jelentős távolsága és a javak szállításával és a piacaik által biztosított áruk 
ritkaságával kapcsolatos nehézségek komoly korlátot jelentenek ezen területeknek a piacba
történő teljes integrációja előtt.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 287
12. cikk, 3a) (új) pont

3a) az Európai Parlament és a Tanács 
2001. július 27-ei, bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt hatásáról 
szóló 2001/42/EK sz. irányelve1 szerinti 
stratégiai környezetbarátsági vizsgálat 
eredményei.
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1 HL. L 197 2001.07.21., 30. old.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 288
12. cikk, 5. pont, b) alpont

b) egy táblázat, amely a teljes programozási 
időszakra és minden prioritásra megadja a 
teljes hozzárendelt Közösségi finanszírozást 
és a hozzákapcsolódó nemzeti költségvetési
finanszírozást és az ERFA hozzájárulásának 
arányát; 

b) egy táblázat, amely a teljes programozási 
időszakra és minden prioritásra megadja a 
teljes hozzárendelt Közösségi finanszírozást
és a hozzákapcsolódó összes nemzeti 
finanszírozást és az ERFA hozzájárulásának 
arányát; 

Er. en

Indoklás

Kívánatos lenne az alapok hozzájárulását nem a nemzeti költségvetési ráfordításhoz, hanem a 
teljes nemzeti ráfordításhoz viszonyítva kiszámítani. A fő cél az, hogy lehetővé tegyük, hogy a 
támogatható költségekhez magánkiadást is bevonjunk és így a magánfinanszírozást 
hatékonyabban mobilizáljuk.

Módosítási javaslat szerzője Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper

Módosítási javaslat, sz.: 289
12. cikk, 5. pont, ba) (új) alpont

ba) a közös támogathatóság és a 
kritériumok részletadatai.

Er. de

Indoklás

Az ERFA a nemzeti szabályok szerinti támogathatóságot irányozza elő. A határokon átnyúló 
és transznacioonális együttműködéshez azonban elengedhetetlen, hogy közösen rögzítsék a 
támogatható feladatokat és közös kritériumokat foglamazzanak meg. Különben a valóban 
közös programok nagyon nehézkessé vagy lehetetlenné válnak.
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 290
12. cikk, 6. pont b) alpont

b) A járulékos és kiértékelési rendszerek 
leírása valamint a támogatásfelügyeleti 
bizottság összetétele;

b) A közös kiválasztási kritériumok és a
követési és kiértékelési rendszerek leírása 
valamint a támogatásfelügyeleti bizottság 
összetétele;

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 291
12. cikk, 6. pont, ea) (új) alpont

ea) a közös operatív programot együttesen 
benyújtó mindegyik tagállam által a (...) 
(EK) tanácsi rendelet 10. cikkének 
megfelelően lefektetendő rendszer a 
regionális és helyi hatóságok és 
valamennyi, a határon átnyúló 
együttműködésben érintett csoportosulás 
bevonására a program előkészítési és azt 
követő szakaszaiban;

Er. en

Indoklás

Fontos, hogy a „területi együttműködés” céljára a tagállamok a partnerség szabályait 
alkalmazzák. A Bizottságnak ezért elő kell írnia, hogy az operatív programok javaslatai 
engedélyezésének feltétele lesz a követelmény, hogy a tagállamok írják le, hogy hogyan 
szándékozzák alkalmazni ezeket a szabályokat és hogyan szándékoznak együttműködni a helyi 
és regionális hatóságokkal és a határon átnyúló együttműködésben érintett csoportokkal.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 292
12. cikk, 7. pont
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7) an(...) (EK) számú rendelet 38. cikke 
szerinti főbb projektek listája, amelyeket a 
programozási időszak során benyújtásra 
ütemeztek.

törlendő

Er. en

Indoklás

Indokolatlanul korlátozó hatású vagy hamis várakozásokra és feltételezésekre vezethet a 
program indulása előtt bevenni a főbb projektek listáját. 

Módosítási javaslat szerzője Inés Ayala Sender, Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos 
Aguilar

Módosítási javaslat, sz.: 293
12. cikk, 70 és 7b (új) bekezdések

7 a) A tagállamok gondoskodjanak arról, 
hogy a regionális hatóságok részt vegyenek 
a határon átnyúló és transznacionális 
együttműködések tervezésében és 
követésében.

7 b)  határon átnyúló együttműködési 
programokban legyen lehetőség 
alprogramokat felállítani. Az irányító 
hatóság biztosítsa, hogy az illetékes 
regionális hatóságok részt vegyenek a 
tanúsítási folyamatban és delegálhassa 
ezen alprogramok irányítását a regionális 
hatóságokhoz..

Er. es

Indoklás

A regionális hatóságok részvételét a határon átnyúló és transznacionális együttműködési 
programokban biztosítani szükséges, annak lehetőségével együtt, hogy regionális 
együttműködési alprogramokat állítsanak fel ezen programok megvalósításának javítása 
érdekében.
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Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 294
12. cikk, 7 a (új) pont

7a) a partnerek javaslatai az operatív 
programhoz.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai, Bernard Poignant

Módosítási javaslat, sz.: 295
12. cikk, 2. (új) albekezdés

A „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás" cél keretében támogatásra 
jogosult régiók, amelyek a (...) (EK) sz. 
rendelet 52. cikkében definiált hátrányoktól 
szenvednek, további 5%-os 
társfinanszírozást kapjanak. Ha ezen 
régiók több, mint egy ilyen hátránytól 
szenvednek, kétszer akkora, 10%-os 
növeléssel kell figyelembe venni ezen 
hátrányok halmozódását.

Er. fr

Indoklás

Az alapok által társfinanszírozott költségvetési kiadás felső határának 5%-os emelése 
érdekes, de túl korlátozott terjedelmű azon, gyakran együttesen jelentkező természeti és 
demográfiai hátrányok leküzdésére, amelyek felgyorsítják az elnéptelenedési folyamatot a 
hegyi és szigeti területeken. 

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 296
13. cikk

A ráfordítások támogathatósági hányada törlendő
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A (...) (EK) rendelet 55. cikkének sérelme 
nélkül, a Bizottság a tagállamok kérését 
követően a nemzeti szabályokat felülíró 
szabályokat javasolhat a bizonyos 
költségkategóriák támogathatóságára. A 
ráfordítások támogathatóságának ezen 
közösségi szabályait a (...) (EK) sz. rendelet 
104(3) cikkével összhangban lévő Bizottsági 
rendeletben kell elfogadni.

Er. en

Indoklás

Ez a cikk ismétlésnek tekinthető. Az EU szinten nem támogatható többi ráfordításokat a 7. 
cikkben említik.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan

Módosítási javaslat, sz.: 297
14. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely az irányító 
hatóságon belül helyezkedik el. Az irányító 
hatóságot és a felügyeleti bizottságot segíti 
mindenkori feladataik ellátásában.

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely szervezetileg az 
irányító hatóságon belül helyezkedik el. Az 
irányító hatóságot és a felügyeleti 
bizottságot segíti mindenkori feladataik 
ellátásában.

Er. en

Indoklás

A Közös Technikai Titkárságnak nem kell fizikailag az irányító hatóságon belül 
elhelyezkednie.

Módosítási javaslat szerzője Elisabeth Schroedter

Módosítási javaslat, sz.: 298
14. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely az irányító 

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely nem feltétlenül
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hatóságon belül helyezkedik el. Az irányító 
hatóságot és a felügyeleti bizottságot segíti 
mindenkori feladataik ellátásában.

az irányító hatóságon belül helyezkedik el. 
Az irányító hatóságot és a felügyeleti 
bizottságot segíti mindenkori feladataik 
ellátásában és a partnerek számára oktatást 
nyújt, hogy képessé tegye őket a 
partnerségen belüli feladataik ellátására.

Er. de

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 299
14. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely az irányító 
hatóságon belül helyezkedik el. Az irányító 
hatóságot és a felügyeleti bizottságot segíti 
mindenkori feladataik ellátásában.

törlendő

Er. de

Indoklás

Az irányító hatóság gyakorlatilag inkább képes egy technikai titkárságot felállítani és a 
megfelelő szerződéses kapcsolatokba belépni, mint a tagállamok (lást a módosítási javaslatot 
a 14(2). cikkhez).

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 300
14. cikk, 1. bekezdés, 2. albekezdés

A tagállamok felállítanak egy közös 
technikai titkárságot, amely az irányító 
hatóságon belül helyezkedik el. Az irányító 
hatóságot és a felügyeleti bizottságot segíti 
mindenkori feladataik ellátásában.

Az irányító hatóság a felügyeleti bizottság 
véleményének kikérése után felállít egy 
közös technikai titkárságot, amely az 
irányító hatóságon belül helyezkedik el. Az 
irányító hatóságot, a felügyeleti bizottságot 
és a 2. bekezdés szerinti könyvvizsgálót 
segíti mindenkori feladataik ellátásában. A 
nagytérségi együttműködés 
megkönnyítésére a tagállamok nemzeti 
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kapcsolati pontokat állíthatnak fel.

Er. de

Indoklás

Az irányító hatóság gyakorlatilag inkább képes egy technikai titkárságot felállítani és a 
megfelelő szerződéses kapcsolatokba belépni, mint a tagállamok. A „könyvvizsgálók 
csoportjának” is szüksége van munkájához a titkárság támogatására. A nagytérségi 
transznacionális együttműködési programok számára jól beváltak a fentemlített technikai 
titkárságok mellett a nemzeti kapcsolati pontok is, és ezért explicite említeni kell őket, mint 
társfinanszírozható támogató struktúrákat.

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 301
14. cikk, 3. bekezdés

3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba.

3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba, és törekszik arra, 
hogy gondoskodjék a regionális vagy helyi 
hatóságok és minden, a határon átnyúló 
együttműködésben érintett csoportosulás 
megfelelő képviseletéről..

Er. en

Indoklás

A partnerségi és szubszidiaritási elvekhez tartva magunkat, a tagállamoknak lehetővé kell 
tenniük a helyi vagy regionális hatóságok és a határokon átnyúló együttműködésben érintett 
csoportosulások számára, hogy képviselve legyenek a felügyeleti bizottságokban.

Módosítási javaslat szerzője Chris Davies

Módosítási javaslat, sz.: 302
14. cikk, 3. bekezdés

3. Minden, az operatív programban 3. Minden, az operatív programban 
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résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba.

résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba., biztosítva, hogy a 
részt vevő regionális és helyi hatóságok, az 
intézményi keretekkel összhangban, 
megfelelően képviselve legyenek.

Er. en

Indoklás

A regionális és helyi testületeknek az INTERREG III A, B és C során játszott sikeres szerepét 
figyelembe véve, a tagállamok a partnerség és szubszidiaritás elvének akkor felelnének meg, 
ha a regionális és helyi hatóságok képviselőit bevennék az operatív program felügyeleti 
bizottságába delegált képviselőik közé. A képviselőket a megfelelő közösségi testületből 
választanák eseti alapon.

Módosítási javaslat szerzője Adriana Poli Bortone

Módosítási javaslat, sz.: 303
14. cikk, 3. bekezdés

3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében hivatkozott 
felügyeleti bizottságba.

3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében hivatkozott 
felügyeleti bizottságba, és törekszik arra, 
hogy gondoskodjék az érintett regionális 
vagy helyi hatóságok megfelelő, intézményi 
és alkotmányos rendszerükkel összhangban 
lévő képviseletéről.

Er. it

Indoklás

A regionális és helyi hatósági képviselők – a Régiók Bizottsága által javasolt – bevonása 
segíteni fog abban, hogy a strukturális alapok irányításában felhatalmazzuk őket, valamint 
hogy megfeleljünk a szubszidiaritás általános elvének. 

Módosítási javaslat szerzője Alyn Smith

Módosítási javaslat, sz.: 304
14. cikk, 3. bekezdés
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3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba.

3. Minden, az operatív programban 
résztvevő tagállam megnevezi képviselőit a 
(...) (EC) rendelet 64. cikkében említett 
felügyeleti bizottságba. biztosítva az érintett 
regionális és helyi hatóságok megfelelő 
képviseletét.

Er. en

Indoklás

Az előterjesztó javaslata nagyon jó, ez annak módosítása, törölve a „törekszik arra” 
fordulatot a „hogy gondoskodjék” előtt. A tagállamoknak képeseknek kell lenniük arra,hogy 
garantálják a helyi vagy regionális hatóságok részvételét a felügyeleti bzottságokban.

Módosítási javaslat szerzője Bairbre de Brún

Módosítási javaslat, sz.: 305
14. cikk, 3a (új) bekezdés 

3a. A tagállamok ezen feladatokat a 
Bizottsággal egyeztetett ütemezésben 
vállalják fel, hogy az operatív program 
felállításának és megvalósításának minden 
szükségtelen késedelmét elkerüljék.

Er. en

Indoklás

Egyes tagállamok és kormányhivatalok szükségtelenül késleltették a támogatási programok 
felállítását. Ez komoly nyomást eredményezett az irányító hatóságra, hogy képes legyen a 
kiadási célokat tartani. A tagállamoknak és kormányhivatalaiknak be kell tartaniuk a a 
programok felállítására megállapodott ütemezést, hogy megakadályozzák, hogy a jövőben is 
ez történjék.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 306
15. cikk

Az irányító hatóság látja el a (...) (EK) sz. 
rendelet 59. cikkében előírt feladatokat, a 

Az irányító hatóság látja el a (...) (EK) sz. 
rendelet 59. cikkében előírt feladatokat, a 
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műveletek szabályosságát és a kiadások 
nemzeti és Közösségi szabályoknak történő 
megfelelőségét érintő feladatok kivételével. 
Ezzel kapcsolatban felelősségük arra 
korlátozódik, hogy ellenőrizzék, hogy 
minden, egy műveletben résztvevő 
kedvezményezett költségeit a jóváhagyott 
könyvvizsgáló igazolta-e.

műveletek szabályosságát és a kiadások 
nemzeti és Közösségi szabályoknak 
megfelelőségét érintő feladatok kivételével. 
Ezzel kapcsolatban felelősségük arra 
korlátozódik, hogy ellenőrizzék, hogy 
minden, egy műveletben résztvevő 
kedvezményezett költségeit a megfelelő 
képesítéssel rendelkező könyvvizsgáló
igazolta-e.

Er. en

Indoklás

Alapvető, hogy hatékonyabbá tegyük a strukturális alapok könyvvizsgálatának folyamatát. A 
jóváhagyott könyvvizsgáló esetén szükséges lenne, hogy a Bizottság értékelje a szóbanforgó 
könyvvizsgálót, ami nagyon bürokratikus lenne. Elegendő egy megfelelő képesítéssel 
rendelkező könyvvizsgáló.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 307
16. cikk, 2. bekezdés

Minden tagállam biztosítsa, hogy a 
kiadásokat a jóváhagyott könyvvizsgálók két 
hónapon belül igazolni tudják.

Minden tagállam biztosítsa, hogy a 
kiadásokat a megfelelő képesítéssel 
rendelkező könyvvizsgálók két hónapon 
belül igazolni tudják.

Er. en

Indoklás

Alapvető, hogy hatékonyabbá tegyük a strukturális alapok könyvvizsgálatának folyamatát. A 
jóváhagyott könyvvizsgáló esetén szükséges lenne, hogy a Bizottság értékelje a szóbanforgó 
könyvvizsgálót, ami nagyon bürokratikus lenne. Elegendő egy megfelelő képesítéssel 
rendelkező könyvvizsgáló. 

Módosítási javaslat szerzője Margie Sudre

Módosítási javaslat, sz.: 308
19. cikk, 2. bekezdés
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2. Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

2. Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek régiók közötti 
együttműködést és együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

Er. fr

Indoklás

A régiók közötti együttműködést be kell venni az „európai területi együttműködés” cél 
keretébe.

Módosítási javaslat szerzője Jean Marie Beaupuy

Módosítási javaslat, sz.: 309
19. cikk, 2. bekezdés

Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek régiók közötti 
együttműködést és együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

Er. fr

Indoklás

Fontos, hogy a régiók közötti együttműködést az „európai területi együttműködés” cél részévé 
tegyük.
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Módosítási javaslat szerzője Bernadette Bourzai

Módosítási javaslat, sz.: 310
19. cikk, 2. bekezdés

2) Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

2) Azon operatív programokhoz kiválasztott 
műveleteknek, amelyek régiók közötti 
együttműködést és együttműködési 
hálózatokat és tapasztalatcserét foglalnak 
magukba, legalább három régióból és 
legalább két tagállamból legalább három 
kedvezményezettje legyen, akik a következő 
módokon kell együttműködjenek minden 
egyes műveletben: közös fejlesztés, közös 
megvalósítás, közös személyzet és közös 
finanszírozás.

Er. fr

Indoklás

A 19. cikket összhangba kell hozni a módosított (ld. a 6. sz. módosítási javaslatot) 6. cikkel, a 
régiók közötti együttműködést bevéve az „európai területi együttműködés” cél keretébe.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 311
20. cikk, 1. bekezdés, b) pont

b) felelős a teljes művelet megvalósításáért; b) felelős a teljes művelet megvalósításáért
vagy megvalósításának felügyeletéért;

Er. en

Indoklás

A partnertestület egyes esetekben a projektet felügyelheti ahelyett, hogy maga valósítaná azt 
meg.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 312
20. cikk, 1. bekezdés, d) pont
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d) ellenőrzi, hogy a műveletben résztvevő 
kedvezményezettek által beterjesztett 
költségeket a 14 (2) cikkben hivatkozott 
könyvvizsgálók validálták-e;

d) ellenőrzi, hogy a műveletben résztvevő 
kedvezményezettek által beterjesztett 
költségeket a 14 (2) cikkben hivatkozott 
könyvvizsgálók validálták-e; (nem 
kiterjesztve azonban ezt az ellenőrzést az 
igénylések újbóli felülvizsgálatára);

Er. en

Indoklás

Az igények újbóli auditálási ellenőrzése párhuzamos erőfeszítést jelentene.

Módosítási javaslat szerzője Eluned Morgan, Catherine Stihler

Módosítási javaslat, sz.: 313
21. cikk

A műveletben résztvevő valamennyi 
kedvezményezett által bejelentett kiadás 
jogszerűségét és szabályszerűségét a 14 (2) 
cikkben hivatkozott jóváhagyott 
könyvvizsgálóknak kell validálniuk. A 
műveletben résztvevő valamennyi 
kedvezményezett felelősséggel tartozik, ha 
az általa bejelentett kiadásban bármilyen 
szabálytalanság fordul elő.

A műveletben résztvevő valamennyi 
kedvezményezett által bejelentett kiadás 
jogszerűségét és szabályszerűségét a 14 (2) 
cikkben hivatkozott független és megfelelő 
képesítéssel rendelkező könyvvizsgálóknak 
kell validálniuk. A műveletben résztvevő 
valamennyi kedvezményezett felelősséggel 
tartozik, ha az általa bejelentett kiadásban 
bármilyen szabálytalanság fordul elő.

Er. en

Indoklás

Szervezetileg külső, megfelelő képesítéssel rendelkező és független könyvvizsgálók elegendőek 
kell legyenek a kiadások igazolására.

Módosítási javaslat szerzője Christa Prets

Módosítási javaslat, sz.: 314
22. cikk, 1. bekezdés

1. A határokon átnyúló együttműködés 
keretében indokolt esetekben az érintett 
operatív program költségvetésének 20%-áig 

1. A határokon átnyúló együttműködés 
keretében indokolt esetekben az érintett 
operatív program költségvetésének 20%-áig 
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terjedő finanszírozás engedélyezhető a 
NUTS 3 szint olyan területein, amelyek 
határosak a (...) (EK) sz. rendelet 7 (1) cikke 
szerinti területekkel.

terjedő finanszírozás a kooperációs 
területen kívül is engedélyezhető, 
különösen a NUTS 3 szint olyan területein, 
amelyek határosak a (...) (EK) sz. rendelet 7 
(1) cikke szerinti területekkel.

Er. de

Indoklás

A már a Bizottsági javaslatban is szereplő „nyitási” klauzula kissé rugalmasabbá tétele
indokoltnak tűnik.

Módosítási javaslat szerzője Richard Seeber

Módosítási javaslat, sz.: 315
22. cikk, 1. bekezdés

1. A határokon átnyúló együttműködés 
keretében indokolt esetekben az érintett 
operatív program költségvetésének 20%-áig 
terjedő finanszírozás engedélyezhető a 
NUTS 3 szint olyan területein, amelyek 
határosak a (...) (EK) sz. rendelet 7 (1) cikke 
szerinti területekkel határosak.

1. A határokon átnyúló együttműködés 
keretében indokolt esetekben az érintett 
operatív program költségvetésének 20%-áig 
terjedő finanszírozás a kooperációs 
területen kívül is engedélyezhető, 
különösen a NUTS 3 szint olyan területein, 
amelyek határosak a (...) (EK) sz. rendelet 7 
(1) cikke szerinti területekkel határosak.

Er. de

Indoklás

A már a Bizottsági javaslatban is szereplő nyitási klauzula kissé rugalmasabbá tétele 
indokoltnak tűnik.

Módosítási javaslat szerzője Jan Březina

Módosítási javaslat, sz.: 316
22. cikk, 3. bekezdés, 1. albekezdés

3. A határokon átnyúló és transznacionális
együttműködés keretében az ERFA az 
Európai Unión kívüli országok területén 
folyó műveletek vagy részműveletek 

3. A határokon átnyúló együttműködés 
keretében az ERFA az Európai Unión kívüli 
országok területén folyó műveletek vagy 
részműveletek kiadásait is finanszírozhatja 
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kiadásait is finanszírozhatja az operatív 
programokhoz nyújtott hozzájárulásának 
10%-áig, ahol azok a Közösség régióinak 
javát szolgálják.

az operatív programokhoz nyújtott 
hozzájárulásának 5%-áig, ahol azok a 
Közösség régióinak javát szolgálják.

Er. en

Indoklás

A közösség ne finanszírozza nem tagállamok fejlődését a transznacionális együttműködés 
keretében. Ami a határokon átnyúló együttműködést illeti, az EU-n kívüli területen 
megvalósuló kiadások korlátját 5%-ra kellene csökkenteni. A 10%-os javasolt keret túl 
nagylelkűnek tűnik a nem tagállamokkal szemben.
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