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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2004. július 14-én elfogadta az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló1.

európai parlamenti és tanácsi rendeletet.1

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2005. április 6-án fogadta el véleményét.22.

A Régiók Bizottsága 2005. április 13-án fogadta el véleményét3.3.

Az Európai Parlament 2005. július 6-án elfogadta az első olvasata során kialakított 4.

véleményét 4.

A Tanács 2006. május 5-én politikai megállapodásra jutott a Szerződés 251. cikkének 5.

megfelelő közös álláspont elfogadása céljából.

A Tanács 2006. június 12-én elfogadta a javaslatra vonatkozó, a 9059/06 dokumentumban 6.

foglalt közös álláspontját.

II. CÉLKITŰZÉSEK

Az EK-Szerződés 158. cikke közösségi célkitűzésként határozza meg a harmonikus fejlődés 7.

előmozdítását, a 160. cikk pedig a regionális egyenlőtlenségek orvoslását támogatandó

rendelkezik az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA). 

A Közösségen belüli regionális fejlettségi szintek közötti különbségek költségvetési és 

tematikus szempontból egyaránt differenciált megközelítést tesznek szükségessé. Az ERFA-

fellépéseket ezért egyrészt a kedvezményezett térségek alapján meg kell különböztetni, 

ugyanakkor ezeknek továbbra is –– a Lisszabonban és Göteborgban meghatározott –– uniós 

prioritásokra kell összpontosítaniuk.

A rendelet célja, hogy megállapítsa az Európai Regionális Fejlesztési Alap feladatait, 

támogatásának alkalmazási körét, valamint a támogathatóság szabályait.
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III. KÖZÖS ÁLLÁSPONT

Általános

A Tanács egyetért a bizottsági javaslat célkitűzéseivel, ugyanakkor törekedett egyes 8.

rendelkezések javítására és további sajátosságok bevonására. Ezek legtöbbjét az indokolás az 

alábbiakban kifejti. A legfontosabbak különösen az alábbiakra vonatkoznak:

HÉA-

A Bizottság azt javasolta, hogy a vissza nem igényelhető HÉA csak az ESZA esetében 

legyen támogatható. Az Európai Tanács megállapította, hogy a vissza nem igényelhető

HÉA az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap szabályai szerint kizárólag azon 

tagállamok esetében támogatható, amelyek GDP-je nem haladja meg az EU átlagos 

GDP-jének 85%-át. Az Európai Parlament azt kérte, hogy a fent említett tagállamok 

csoportjára meghatározott szabályokat terjesszék ki valamennyi tagállamra. A Tanács 

úgy határozott, hogy eleget tesz az Európai Parlament ezen kérésének, és a vissza nem 

igényelhető HÉA támogathatóságát valamennyi tagállamra kiterjesztette.

Lakás-
A Bizottság javaslatában a lakhatási kiadások nem jogosultak támogatásra. Az Európai 

Tanács az ERFA-ról szóló rendeletben a lakhatási kiadások támogatását javasolta azon 

tagállamok esetében, amelyek GDP-je nem haladja meg az EU átlagos GDP-jének 85%-

át, amiről a Bizottság javaslata alapján a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell 

határoznia. A Tanács ezért — a Bizottság ajánlására — közös álláspontját egy egyedi 

rendelkezéssel egészítette ki, amely figyelembe veszi a az Európai Parlament első

olvasata során javasolt módosításait, és bizonyos feltételekkel támogathatóvá

nyilvánította a lakhatási kiadásokat a fent említett tagállamok esetében (7. cikk).
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- A regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzése alkalmazási körének 

kiterjesztése.

A Bizottság az 5. cikkben (Regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés) az 

ERFA-ból való finanszírozásra jogosult tevékenységek jegyzékének tömörebbé tételét 

javasolta. A Tanács azonban a tevékenységi lista kibővítése mellett döntött (az Európai 

Parlament által javasolt tevékenységek többségével kiegészítve), és ezen tevékenységi 

listát nem kimerítő jellegűvé nyilvánította. A Tanács ennek során mindazonáltal 

figyelembe vette azt a tényt, hogy a tagállamok kötelesek a lisszaboni stratégiához 

kapcsolódó konkrét prioritásokra összpontosítani, így az Európai Regionális Fejlesztési 

Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 

rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendeletben –– az Európai Tanács 

vonatkozó ajánlását követően –– bevezetett úgynevezett elkülönítési gyakorlat 

bizonyos koncentrációt biztosít. A Bizottság nem ellenezte ezt az érvelést.

A javaslat részletes olvasata során (2004. július – 2006. május) számos változtatás történt a 9.

szövegezésben a szöveg világosabbá tétele, a jogász-nyelvészeti kérdések kezelése, valamint 

a rendelet átfogó, továbbá a csomagban szereplő többi rendelettel való koherenciájának 

biztosítása érdekében. E feljegyzés e változtatásokra nem tér ki, kivéve, ha azok az Európai 

Parlament módosításait emelik át.

A 2005. július 6-án megtartott plenáris szavazáson az Európai Parlament a javaslatra 10.

vonatkozóan 102 módosítást fogadott el, amelyek többségét teljesen, részben vagy elvben 

belefoglalták a Tanács közös álláspontjába.
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A közös álláspontnak a jogász-nyelvészek által véglegesített szövegében egyes 11.

preambulumbekezdések és cikkek számozása megváltozott. E dokumentum a közös 

álláspontban használt számozást követi, ily módon a számozás helyenként eltér a parlamenti 

vélemény és a módosított javaslat szövegében feltüntetett számozástól.

Preambulumbekezdések

A Tanács –– a rendelet rendelkező részének módosításait tükrözendő –– a Bizottság 12.

javaslatában foglalt több preambulumbekezdést módosított, valamint elfogadott néhány 

további preambulumbekezdést. Ennek során a Tanács részben vagy egészben, illetve 

újraszövegezést követően átemelte az Európai Parlament 1., 3., 4., 5., 7., 10., 11., 12. és 14. 

módosítását.

I. fejezet –– Általános rendelkezések (1–7. cikk)

Az általános rendelkezések tekintetében –– a 8. pontban említett jelentős módosítások mellett 13.

–– a Tanács több olyan módosítást vezetett be, amelyek célja az ERFA-beavatkozás 

sajátosságainak a három célkitűzésen belüli jobb elismerése. A Tanács ezért a szöveget a 

beavatkozás néhány új területével –– többek között az Európai Parlament által javasoltak 

nagy részével –– egészítette ki.  Ez utóbbiakat az indokolás alább határozza meg.

A Tanács a 20. módosítást egészében, a 21. (hálózatépítés, együttműködés és 14.

tapasztalatcsere) és a 22. (az intézkedések magukban foglalják a vállalkozásoknak, különösen 

a KKV-knak nyújtott támogatást és szolgáltatásokat) módosítást pedig részben átemelte a 3. 

cikkbe. 

A Tanács a 29. módosítást egészében átemelte a konvergencia-célkitűzésről szóló 4. cikkbe.15.
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A Tanács továbbá részben átemelte a következő módosításokat: 25. módosítás (helyi 

gazdasági struktúrák létrehozása, és fenntartható munkahelyek teremtése és megőrzésére), 

27. és 28. módosítás (utalás az Európai Kutatási Térségre, a köz- és magánszféra 

partnersége), 30. módosítás (helyi fejlesztési kezdeményezések és szomszédos 

szolgáltatásokat nyújtó struktúrák támogatása új munkahelyek teremtése érdekében, 

amennyiben ezek a tevékenységek a …/…/EK [ESZA] rendelet alkalmazási körén kívül 

esnek), 117/32. módosítás (vízellátás, a víz- és hulladékgazdálkodás, a NATURA 2000 

területeibe való befektetések), a Tanács a 34. módosítást (a turizmus új, fenntarthatóbb 

mintáinak előmozdítása) részben átemelte és nagymértékben kibővítette a 4. cikk (6) és (7) 

bekezdésében (kultúra), 38. módosítás (utalás a szakképzésre). 

Alapos mérlegelés után a Tanács azonban nem tudta átemelni a 40. módosítást, a Bizottság 

pedig a közbiztonság kérdésére vonatkozóan a tanácsi jegyzőkönyvben rögzítendő

nyilatkozatot tett.

A Tanács egészében átemelte a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzésről 16.

szóló 5. cikkbe a 44. módosítást (rugalmasság a fokozatosan bekerülő régiók tekintetében), 

valamint az 53. és 60. módosítást. 

A Tanács részben vagy elvben átemelte a következő módosításokat: 45. módosítás (a helyi 

igények figyelembevétele), 46. módosítás (az ipari K+TF, a KKV-k támogatása), 51. 

módosítás (utalás a felsőoktatásra és a kutatóintézetekre), 112. módosítás (rozsdaövezetek, a 

biológiai sokféleséghez és a NATURA 2000 területeihez kapcsolódó infrastruktúra el

őmozdítása, kultúra és turizmus), 59. módosítás (a hatékony energiagazdálkodási rendszerek 

fejlesztése), 63. módosítás (a fő vasútvonalakhoz sugárirányú kapcsolatok kiépítése), 64. 

módosítás (cselekvési tervek kidolgozása a nagyon kicsi és a kézműipari vállalkozások 

részére).

A Tanács a 65. és 67. módosítást egészében átemelte a területi együttműködési célkitűzésről 17.

szóló 6. cikkbe.

A Tanács továbbá részben vagy elvben átemelte a következő módosításokat: 68. módosítás 

(a vidéki és városi területeket közötti kapcsolatok támogatása), 72. módosítás (nem kimerítő

jellegű lista), 74. módosítás (aszály), 80. módosítás (régiók közötti együttműködés, 

hivatkozás a 8. cikkre) és 82. módosítás (a lakhatási kiadások támogathatósága bizonyos 
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feltételekkel).

II. fejezet –– Meghatározott területi jellemzők kezelésére vonatkozó külön rendelkezések 

(8–11. cikk)

A közös álláspont e része a bizottsági javaslattal összehasonlítva alapvetően nem változott. A 18.

főbb módosítások ezért az Európai Parlament által –– különösen a városi dimenzió meger

ősítésére vonatkozóan –– javasoltak. 

E fejezetbe részben vagy elvben az Európai Parlament 83. módosítását (majdnem egészében: 

fenntartható városfejlesztés, fenntartható fejlődés, a városi környezet javítása stb.), 88. 

módosítás (hivatkozás a Szerződésre), 84. módosítás (a küszöbérték emelése), 89. és 90. 

módosítás (a 4. és 5. cikkben foglalt listák kiegészítésével) emelték át.

III. fejezet –– Az „európai területi együttműködés” célkitűzésre vonatkozó külön 

rendelkezések (12–21. cikk)

Az e fejezetre vonatkozó tanácsi közös álláspontnak eleget kellett tennie az általános rendelet 19.

vonatkozó rendelkezései tükrözése konkrét követelményének. Az e másik rendeletbe 

bevezetett módosítások ezért ebbe a fejezetbe is bekerültek. Ez a megközelítés sok esetben a 

bizottsági javaslat nagymértékű újraszövegezését eredményezte (a lényeg gyakori 

megtartásával), és ezért a Tanács az Európai Parlament több módosítását nem emelte át, 

mivel ezek az újraszövegezést követően okafogyottá váltak. A 102. és 108. módosítást ennek 

ellenére egészében át lehetett emelni a közös álláspontba. 
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IV. AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM ÁTEMELT MÓDOSÍTÁSAI

Teljes körű mérlegelésüket és részletes vizsgálatukat követően a Tanács nem tudta átemelni 20.

az Európai Parlament következő módosításait. 2., 6., 8., 9., 13/115., 15., 16., 17., 18., 19., 

24., 26., 31., 33., 35., 36., 37., 39., 42., 43., 47., 48., 52., 55., 58., 61., 66., 70., 71., 73., 75., 

76., 77., 78., 79., 81., 85., 87., 116., 91-101., 103., 104., 105., 106., 107. és 109. módosítás.

Ezen módosítások némelyikét –– mint például a „regionális versenyképesség és 21.

foglalkoztatás” célkitűzés nevének megváltoztatásra vonatkozó, azaz a 16. és 19. módosítást 

–– az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 

Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendelet 

rendelkezéseivel való összeegyeztethetetlenség miatt nem lehetett átemelni. Néhány más 

esetben –– így a 18., 85. és 106. módosítás esetében –– az újraszövegezés miatt a módosítás 

a továbbiakban már nem illet a szövegbe. A 31., 36., 91. és 103. módosításokat a Tanács 

horizontális módon, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 

a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi rendelet 

keretében emelte át. Más módosítások –– így a 19., 24., 26., 33., 35., 37., 39., 42., 43., 47., 

48., 52., 55., 58., 61., 66., 70., 71., 73., 75., 76., 77., 78., 79. és 81. módosítás –– esetében a 

Tanács úgy vélte, hogy azok túlságosan nagymértékben terjesztenék ki a rendelet alkalmazási 

körét. A 91–101. módosítást azért nem lehetett átemelni, mert az „Európai területi együttm

űködés célkitűzés” szerinti program tartalmának a lehető legközelebb kell lennie a másik két 

célkitűzés operatív programjaihoz.
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V. ÖSSZEGZÉS

A Tanács az Európai Parlament számos módosítását beépítette a közös álláspontba, amely 22.

teljes mértékben összhangban van a Bizottság javaslatának célkitűzéseivel.

Közös álláspontjával a Tanács a jogosultak és az érintett felek érdekei közötti ésszerű és m23.

űködőképes egyensúly megteremtésére törekedett. A Bizottság elismerte a Tanács közös 

álláspontjának teljes egyensúlyát, majd a közös álláspontot 2006. május 5-én egyhangú

politikai megállapodás erősítette meg.

___________________


