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INDOKOLÁS 

A Szerződés 161. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy egy Kohéziós Alap nyújtson pénzügyi 
hozzájárulást a környezetvédelmi, illetve a közlekedési infrastruktúra területén a 
transzeurópai hálózatokra vonatkozó projektekhez. 

Az 1164/946/EK rendelet hozta létre a Kohéziós Alapot és állapította meg először a kereteit. 
Ezt a rendeletet egészítette ki a későbbiekben az 1264/99/EK rendelet és az 1265/99/EK 
rendelet. 

Az Unió 2004. május 1-jei kibővítését követően a Kohéziós Alapot a korábbi, 2000-2006-ig 
tartó időszakban kedvezményezett három állam (Spanyolország, Portugália és Görögország) 
mellett a tíz új tagállam javára is alkalmazni kell 2006. év végéig. 

A 2007-2013-ig terjedő tervezési időszak távlatában a .../EK rendelet általános 
rendelkezéseket rögzít a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap vonatkozásában, és úgy 
rendelkezik, hogy a Kohéziós Alap támogassa a tagállamok és a kevésbé fejlett régiók 
egymáshoz közelítésének célkitűzését az e címen beavatkozó operatív programokhoz történő 
anyagi hozzájárulás segítségével. Valójában, a kohéziós politika végrehajtási rendszerének a 
Bizottság által 2004 februárban elfogadott harmadik kohéziós jelentésben bejelentett reformja 
keretében a Strukturális Alapok több éves tervezésébe beilleszkednek a Kohéziós Alap 
támogatásai, amelybe beletartoznak a nagy projektek formájában történő támogatások is. 
Ennek a reformnak az alapja egy globális egyensúly a politika értékrendjét jelentő alapvető 
elvek (többéves tervezés, partnerség, értékelés, megosztott irányítás) megtartása mellett a 
stratégiai dimenzió megerősödése és végrehajtási rendszer egyszerűsítése, elsősorban az 
Alapok számának csökkentése, a programozás egyszerűsítése, a tagállamok és a Bizottság 
pénzügyi irányítási és ellenőrzési szerepének tisztázása valamint a végrehajtási 
részletszabályoknak a közösségi hozzájárulások intenzitása figyelembevételével történő 
elfogadása által. 

A transzeurópai közlekedési hálózat területén a Kohéziós Alap által finanszírozott 
tevékenységeknek be kell illeszkedniük a Tanács által a felülvizsgált 1692/96/EK 
határozatban e hálózatok tárgyában elfogadott iránymutatások keretébe. 

A környezetvédelem terén a Kohéziós Alap támogatásai a Szerződés 174. cikkében 
meghatározott uniós politika célkitűzéseinek megvalósítását segítik elő. 

A Kohéziós Alap támogatására kivétel nélkül jogosult új tagállamok 2004. május 1-jei 
csatlakozása, valamint ezen országoknak új és fontos finanszírozási igényei indokolttá teszik 
az Alap támogatási területeinek kiszélesítését. Így a Kohéziós Alap egyrészről a fenntartható 
fejlődést elősegítő és tiszta környezeti dimenziót bemutató ágazatok, mint a hatékony 
energetika és a megújuló erőforrások tevékenységeit, másrészről a transzeurópai hálózatokon 
kívüli közlekedési ágazatokban a vasút, a folyami és tengeri hajózási útvonalak, a többféle 
közlekedést egyesítő tevékenységek és átjárhatóságuk, a közúti és légi forgalom irányítása, a 
tiszta városi szállítás és a közösségi közlekedési módok területeinek tevékenységeit 
finanszírozza. A támogatási terület fenti kibővítése megfelel a Szerződés vonatkozó 
rendelkezéseinek és összhangban van a lisszaboni Európai Tanács (2000. március) és a 
göteborgi Európai Tanács (2001. június) által megállapított prioritásokkal. 

A jelen szabályozás célja, hogy meghatározza a Kohéziós Alap feladatát és speciális 
alkalmazási módjait, különösen a feltételes támogatásban és az alkalmazási területen. 
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A Kohéziós Alap kedvezményezett tagállamainak meg kell felelnie a Szerződésben a 
konvergencia-programokra és a gazdasági és monetáris Unióban részt vevő tagállamokra 
megállapított tényleges hiány feltételeire vonatkozóan rögzített feltételeknek. A Kohéziós 
Alapból kizárólag a fenti feltételek teljesülése esetén adható segítségnyújtás. Amikor a 
Tanács, a Bizottság javaslatára megállapítja a túlzott költségvetési hiányt és azt, hogy az 
érintett tagállam nem tett hatásos intézkedést, az Alap terhére tett kötelezettségvállalások a 
következő év január elsejével felfüggesztésre kerülnek. Ez a felfüggesztés akkor ér véget, ha a 
Tanács, ugyanezen feltételek fennállása esetén megállapítja, hogy az érintett tagállam 
megtette a korrigáló intézkedéseket, a Szerződésnek és a Tanács határozatainak megfelelő 
állapothoz való visszatérés érdekében. 
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2004/0166 (AVC) 

Javaslat: 

A TANÁCS RENDELETE 

Kohéziós Alap létrehozásáról 

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, 

Tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 161. cikke (2) 
bekezdésére, 

tekintettel a Bizottság javaslatára1, 

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására2, 

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére 3, 

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére4, 

(1) mivel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános szabályokat megállapító .../EK rendelet5 többek 
között a célkitűzéseknek, az alapelveknek, valamint a partnerség, a programozás, az 
értékelés és az irányítás szabályainak megállapításával megteremti azokat a kereteket, 
amelyben a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap működnek. Ennek megfelelően 
ehhez az új kerethez és a Szerződésben kijelölt kerethez képest kell megállapítani a 
Kohéziós Alap feladatát, és világosságra törekvéssel megújítani a Kohéziós Alapot 
létrehozó 1994. május 16-i 1164/94/EK tanácsi rendeletet6. 

(2) mivel a Kohéziós Alap által finanszírozott transzeurópai közlekedés hálózatokra 
vonatkozó projekteknek meg kell felelniük az ezeknek a hálózatoknak a tárgyában az 
Európai Tanács és Parlament által elfogadott irányelveknek. Az erőfeszítések 
összpontosítására való törekvésben elsőbbséget kell kapniuk az olyan európai érdekű 
projekteknek, mint amilyeneket az Európai Parlament és Tanács határozott meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról 
szóló 1996. július 23-i 1692/96/EK határozatában.7. 

(3) mivel a Közösség, a Kohéziós Alap segítségével támogatja a Szerződés 174. cikkében 
foglalt, a környezetvédelmi ágazat közösségi politikája célkitűzéseinek 

                                                 
1 HL C […]., […], […] o. 
2 HL C […]., […], […] o. 
3 HL C […]., […], […] o. 
4 HL C […]., […], […] o. 
5 HL C […]., […], […] o. 
6 HL L 130., 1994.5.25., 1. o., legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosítva 
7 HL L 228., 1996.9.9, 1. o. 
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megvalósítására irányzott tevékenységeket. A Szerződés 175. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban és „a szennyező fizet” elvének sérelme nélkül, a Tanács 
határozhat a Kohéziós Alapból történő pénzügyi támogatás mellett, ha az említett cikk 
(1) bekezdésén alapuló intézkedés egy tagállam közigazgatási szervei számára 
aránytalannak tekintett költségekkel járna. 

(4) mivel a Kohéziós Alap támogatása során figyelembe kell venni a kibővült Unió 
prioritásait, különösképpen azokat, amelyeket fenntartható fejlődés jegyében folytatott 
környezetvédelem tárgyában az Európa Tanács Göteborgban állapított meg, 

(5) mivel a …/EK rendelet rendelkezése szerint a kiadások támogathatóságát nemzeti 
szinten kell megteremteni, azzal a néhány kivétellel, amelyekre külön szabályokat kell 
megállapítani. Ezeket, a Kohéziós Alapot érintő kivételeket tehát pontosan meg kell 
határozni. 

(6) mivel a pénzügyi támogatásból való részesedésre vonatkozó feltételrendszer szabályai 
a Szerződés 104. cikkében megfogalmazott gazdasági konvergencia feltételeinek 
tiszteletben tartása és a rendezett államháztartás iránti elvárás figyelembevétele mellett 
alkalmazandók. E tekintetben a gazdasági és monetáris Unióban részt vevő 
tagállamoknak stabilitási programot, a részt nem vevő államoknak konvergencia-
programot kell létrehozniuk, amelyeket a költségvetési pozíciók felügyeletéről és a 
gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1997. július 7-i 
1466/97/EK tanácsi rendelet határoz meg. Mindkét program a Szerződés 104. 
cikkében meghatározott gazdasági konvergencia feltételeinek betartását szolgálja. 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET : 

1. cikk 

A Kohéziós Alap létrehozása és feladata 

1. A Közösség gazdasági, szociális és területi kohéziója megerősítésének támogatása 
érdekében egy Kohéziós Alapot (a továbbiakban „Alap”) kell létrehozni a 
fenntartható fejlődés ösztönzésének céljából. 

2. Az Alapnak olyan programokat kell támogatnia, amelyek a Szerződés által 
megállapított célokat kívánják megvalósítani. 

3. Az Alapokra a …/EK rendelet és a jelen rendelet rendelkezései az irányadók. 

2. cikk 

Alkalmazási kör 

Az Alap kiegyensúlyozott és jóváhagyott módon, a kedvezményezett tagállamok egyes 
befektetési és infrastrukturális szükségleteinek figyelembevételével következő ágazatokban 
avatkozik közbe: 
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1) transzeurópai közlekedési hálózatok, különösen az 1692/96/EK határozatban 
meghatározott európai érdekű projektek; 

2) a Szerződés 174. cikkének a környezetvédelmi politikai és cselekvési program 
értelmében vett környezetvédelmi közösségi politikához kapcsolt prioritások 
keretébe illeszkedő célkitűzései megvalósítása; 

3) a fenntartható fejlődést elősegítő és tiszta környezeti dimenziót bemutató ágazatok, 
mint a hatékony energetika és a megújuló erőforrások, másrészről a transzeurópai 
hálózatokon kívüli közlekedési ágazatokban a vasút, a folyami és tengeri hajózási 
útvonalak, a többféle közlekedést egyesítő tevékenységek és átjárhatóságuk, a közúti 
és légi forgalom irányítása, a tiszta városi szállítás és a közösségi közlekedési 
módok. 

3. cikk 

Kiadások támogathatósága 

Az Alap nem támogatja az alábbi kiadásokat : 

1) ÁFA ; 

2) hitelkamatok; 

3) földvásárlás az érintett műveletre adható támogatások teljes összegének 10%-át 
meghaladó összegért; 

4) szállásköltségek ; 

5) atomerőművek szétszerelése. 

4. cikk 

Az Alap által nyújtott feltételes támogatás 

1. Az Alap általi támogatás az alábbi feltételektől függ : 

2. Ha a Tanács : 

a) az EK 104-6. cikke rendelkezéseinek megfelelően hivatalosan megállapítja, 
hogy valamely tagállamban tényleges költségvetési hiány áll fenn, és 

b) az EK 104-8. cikke rendelkezéseinek megfelelően úgy ítéli meg, hogy az EK 
104-7. cikke alapján előterjesztett ajánlására az érintett tagállam nem tette meg 
a szükséges intézkedéseket, vagy ezek az intézkedések helytelennek 
bizonyulnak, 
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a következő év január elsejei hatállyal az érintett állam részére az Alapból nyújtott 
pénzügyi támogatást teljes egészében vagy részlegesen felfüggeszti. A felfüggesztő 
határozat a kötelezettség vállalásokra vonatkozik. 

3. A Tanács megszünteti az Alapból nyújtott pénzügyi támogatás felfüggesztését, ha 
úgy ítéli meg, hogy az érintett tagállam hatékony helyesbítő intézkedéseket tett. A 
Bizottság meghozza a szükséges rendelkezéseket a felfüggesztéssel érintett 
kötelezettségvállalások újra felvehetővé tételéhez. 

4. A Tanács a 2. és 3. cikkben említett határozatokat a Bizottság javaslatára minősített 
többséggel hozza meg. 

5. cikk 

Átmeneti rendelkezések 

A jelen rendelet nem érinti a Tanács vagy a Bizottság által az 1164/94/EK rendelet alapján 
2007. január elseje előtt jóváhagyott támogatás folytatását vagy módosítását, ideértve a teljes 
vagy részleges törlést is. 

Az 1164/94/EK rendelet alapján előterjesztett kérelmek érvényesek maradnak. 

6. cikk 

Hatályon kívül helyezés 

2007. január 1-jei hatállyal az 1164/94/EK rendelet hatályát veszti 

Az 1164/94/EK rendelet hivatkozásait a jelen rendelet sajátjainak kell tekinteni. 

7. cikk 

Felülvizsgálati záradék 

A jelen rendeletet a szerződés 161. cikkének megfelelően a Tanács legkésőbb 2013. december 
31-ig felülvizsgálja. 

8. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. 

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. 
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Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én. 

 a Tanács részéről 
 az elnök 
 […] 


