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Eljárás szimbólumok

* Konzultációs procedúra
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége 

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége, a közös álláspont jóváhagyása 
érdekében
parlamenti tagok többsége a közös álláspont elvetése vagy 
kiigazítása érdekében 

*** Beleegyezési eljárás 
parlamenti összetételi  tagok többsége, kivéve az EC Egyezmény  
105, 107, 161 és 300 Cikkekben és az EU  Egyezmény 7. Cikkében 
leírt eseteket

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége 

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyása 
érdekében
parlamenti tagok többsége a közös álláspont elvetése vagy 
kiigazítása érdekében 

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
)
leadott szavazatok többsége a közös szöveg  jóváhagyása 
érdekében

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogi alaptól függ)

Kiigazítások a törvényes szöveghez

A Parlamenti kiigazításokat illetően a módosított szöveg félkövér, 
dőlt betűkkel van szedve. A normál, dőlt betűs kiemelés a vonatkozó 
osztályok számára kerül kiemelésre, bemutatva azon a törvényes 
szöveg részeit, melyekkel kapcsolatban javasolt a korrekció, segítve 
ezzel a végleges szöveg kialakítását (pld. Nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Ezek a javasolt korrekciók 
az érintett osztályok beleegyezésével történnek.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT TÖRVÉNYHOZÓI HATÁROZATTERVEZETE 

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
szabályzásáról szóló javaslatáról 
(COM(2004)0495 – C6-0089/2004 – 2004/0167(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság javaslatára az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa felé 
(COM(2004)0495)1,

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251(2) Cikkére és 162. cikkére 
és 299(2) Cikkére, mellyel összhangban a Bizottság beterjesztette a javaslatott a 
Parlament elé (C6-0089/2004),

– tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződés 160. Cikkére,

– tekintettel az Eljárásrend 51, Cikkére,

– tekintettel a Bizottság beszámolójára a Regionális Fejlesztésről és a Bizottság 
Költségvetéssel kapcsolatos véleményére, a Bizottság Költségvetésellenőrzéssel, 
Foglalkoztatással és Szociális Ügyekkel, a Környezetvédelemmel, Közegészségüggyel és 
Élelmiszerbiztonsággal, az Ipari, Kutatási és Energia Bizottsággal, Fuvarozási és 
Turizmus Bizottsággal,  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsággal, Halászati 
Bizottsággal és Nőjogi és Nemi Egyenlősségi Bizottsággal kapcsolatos véleményére 
(A6-0000/2005),

1. Jóváhagyja a Bizottság javaslatát, korrekciókkal;

2. Felkéri a Tanácsot, hogy újból konzultáljon a Parlamenttel, abban az esetben, ha jelentős 
mértékben szándékozik megváltoztatni a Bizottság javaslatát;

3. Utasítja az Elnököt, hogy álláspontjáról tájékoztassa a Tanácsot és a Bizottságot.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament által tett korrekciók

Kiigazítás1
3  (új)

(3a) A tagországok és a Bizottság 
kötelesek biztosítani, hogy az ERFA és 
más Strukturális Alapok 
megvalósításának különböző stádiumain, 

  
1 OJ C ... / Not yet published in OJ.
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és különösen az ezekhez való 
hozzájutásban ne legyen nemi, faji vagy 
etnikai, vallási vagy meggyőződési, 
fogyatékossággal, életkorral vagy 
szexuális orientációval kapcsolatos 
megkülönböztetés.

Kiigazítás 2
5

(5) Az ERFA által támogatott hatékony és 
hatásos megvalósítása valamennyi fontos 
területi és társadalmi- gazdasági szereplők, 
és különösen regionális és helyi hatóságok 
közötti jó kormányzási és partneri 
kapcsolatain alapszik.

(5) Az ERFA által támogatott intézkedések 
hatékony és hatásos megvalósítása 
valamennyi fontos területi és társadalmi-
gazdasági és környezetvédelmi szereplők, 
és különösen regionális és helyi hatóságok 
közötti jó és partneri kapcsolatain alapszik.

Indoklás

A környezetvédelmi szereplőket ugyanolyan módon kell bevonni, mint a társadalmi-
gazdasági szereplőket.

Kiigazítás 3
6

(1) (6) A strukturális alapokra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról szóló, 1999. június 
21-i 1260/1999/EK tanácsi 
rendelet1 20. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában előírt 
Úrban közösségi kezdeményezés 
tapasztalataira és erősségeire 
építkezve a városi dimenziót az 
ezen terület intézkedéseinek az 
ERFA által társfinanszírozott 
működési programokba történő 
teljes integrációjával kell 
megerősíteni.

(6) A strukturális alapokra vonatkozó 
általános rendelkezések megállapításáról 
szóló, 1999. június 21-i 1260/1999/EK 
tanácsi rendelet2 20. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjában előírt Úrban 
közösségi kezdeményezés és a 
nehézségekkel küzdő városi területeknek 
való segítségnyújtásról szóló 2. Célkitűzés 
(Objective 2) tapasztalataira és erősségeire 
építkezve a városi dimenziót, beleértve a 
fenntartható városi fejlesztések 
beruházási színtjét,az ezen terület 
intézkedéseinek az ERFA által 
társfinanszírozott működési programokba 
történő teljes integrációjával kell 
megerősíteni.

  
1 HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
2 HL L 161., 1999.6.26., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.
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Indoklás

A városi dimenziót csak akkor lehet megerősíteni, ha a biztosítva lesz a fenntartható városi 
fejlesztések megfelelő beruházási színtje.

Kiigazítás 4
Ismertetés 10

(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 olyan bizonyos szigetek, 
hegyvidéki területek és alacsony 
népsűrűségű területek szembesülnek, 
amelyek földrajzi elhelyezkedése lelassítja 
a fejlődést.

(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 az olyan szigetek, hegyvidéki 
területek és alacsony népsűrűségű területek 
szembesülnek, amelyek földrajzi 
elhelyezkedése lelassítja a fejlődést.

Indoklás

A „bizonyos” melléknevet ki kell húzni annak érdekében, hogy a szöveget összhangban 
lehessen hozni az Alkotmányos Egyezmény III-22. Cikkével.

Kiigazítás 5
2. Cikk

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló támogatás 
finanszírozásához azáltal, hogy csökkenti a 
regionális különbségek mértékét, és 
támogatja a regionális gazdaság 
strukturális fejlesztését és kiigazítását, 
ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását 
is.

Az ERFA hozzájárul a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megerősítésére irányuló támogatás 
finanszírozásához az Európai Unió 
fenntartható fejlesztési stratégiájának 
kontextusában azáltal, hogy csökkenti a 
regionális különbségek mértékét, és 
támogatja a regionális gazdaság 
strukturális fejlesztését és kiigazítását, 
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ideértve a hanyatló ipari régiók átalakítását 
is.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen a 
versenyképesség és az innováció 
fokozásának, a fenntartható munkahelyek 
és a környezetvédelmileg megfelelő 
növekedés szükségességének.

Ennek folyamán az ERFA érvényt szerez a 
Közösség prioritásainak, és különösen:

(a) a versenyképesség és az innováció 
fokozásának, a fenntartható 
munkahelyek megteremtése, a férfi 
és a nő közötti egyenlőség és 
társadalmi bevonás elősegítése
szükségességének, valamint 
környezetvédelmi jobbitások 
bevezetése a Közösség 
környezetvédelmi 
törvényhozásának 
megvalósításával;

(b) annak szüksége, hogy a 
megszűntessük azokat az akadályokat, 
melyekkel munkaképtelen emberek 
kénytelenek szembenézni az áruhozk és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, és 
területépíté annak biztosításával, hogy a 
hozzáférhetőség az Alapokból támogatott 
bármilyen projekt feltétele.

Kiigazítás 6
3. Cikk, 2 bek., (a) albek.

a) termelékeny beruházás; a) termelékeny beruházás a 2. Cikkben 
meghatározott prioritásokkal 
összhangban;

Indoklás

A „ termelékeny beruházás” fogalmának tisztázása.

Kiigazítás 7
3. Cikk, 2 bek., (c) albek.

c) más fejlesztési kezdeményezések, 
ideértve a vállalatoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, és a finanszírozási 
eszközök létrehozását és fejlesztését, 

c) más fejlesztési kezdeményezések, 
ideértve a vállalatoknak nyújtott 
szolgáltatásokat, és a finanszírozási 
eszközök létrehozását és fejlesztését, 
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például a kockázati tőkét, a kölcsön- és 
garancialapokat és a helyi fejlesztési 
alapokat, a kamattámogatást, a helyi 
szolgáltatásokat, valamint a régiók, 
városok és az érintett társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi szereplők közötti 
tapasztalatcserét
;

például a kockázati tőkét, a kölcsön- és 
garancialapokat, a kamattámogatást, a 
helyi szolgáltatásokat, valamint a régiók, 
városok és az érintett társadalmi, gazdasági 
és környezetvédelmi szereplők közötti 
közös helyi kezdeményezéseke, 
thálózatépítést és együttműködést;

Indoklás

A területi együttműködést nem kellcsupán tapasztalatcserére korlátozni, hanem épp 
ellenkezőleg, fokozni kellene.

Kiigazítás8
4 Cikk, bevezető rész

A „konvergencia” célkitűzés alapján az 
ERFA a fenntartható integrált regionális és
helyi gazdasági fejlődésre összpontosítja a 
támogatást a helyi kapacitás 
mobilizálásával és erősítésével, a regionális 
gazdasági struktúrák modernizációjára és 
diverzifikációjára irányuló programok 
által, elsősorban a következő területeken:

A „konvergencia” célkitűzés alapján az 
ERFA a fenntartható integrált regionális, 
helyi és városi gazdasági fejlődésre 
összpontosítja a támogatást a helyi 
kapacitás mobilizálásával és erősítésével, a 
regionális gazdasági struktúrák 
modernizációjára és diverzifikációjára 
irányuló programok által, elsősorban a
következő területeken:
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Kiigazítás9
4. Cikk, (3) albek.

3) környezet, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízellátással, a 
városi szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat, a 
szennyezés integrált megelőzését és 
szabályozását, a szennyezett ipari területek 
és a talaj szennyezésmentesítését, 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) környezet, ideértve a 
hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással 
és vizminőséggel, a városi 
szennyvíztisztításával és a levegő 
minőségével kapcsolatos beruházásokat; a 
szennyezés integrált megelőzését és 
szabályozását, a szennyezett ipari területek 
és a talaj megtisztítását és
szennyezésmentesítését, a biodiverzitás és 
a természetvédelem előmozdítását, a 
természetes erőforrások fenntartható 
használatát, a KKV-k részére nyújtott 
támogatást a költséghatékony 
környezetgazdálkodási rendszer bevezetése 
és a környezetszennyezés megelőzésére 
irányuló technológiák felhasználása révén 
fenntartható termelési minták előmozdítása 
érdekében;

Indoklás

A cél a Vizkeretre vonatkozóa irányelv megvalósításának elősegítése, a káros 
környezetvédelmi hatások megszűntetése, és a természetes erőforrások fenntartható 
alkalmazásának promotálását (ideértve a hulladékmennyiség csökkentésére irányuló 
intézkedéseket, energia hatékonyság elősegítését, stb.).

Kiigazítás10
4. Cikk, (5) albek.

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyont, amely a 
fenntartható turizmus 
fejlesztésének lehetőségét kínálja, 
a kulturális örökség védelmét és 
bővítését a gazdasági fejlődés 
támogatása érdekében, valamint 
az olyan támogatást, amely az új, 
magasabb hozzáadott értéket 
képviselő szolgáltatások révén a 
turisztikai szolgáltatások 
kínálatának bővítésére irányul;

5) turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyont, amely a fenntartható 
turizmus fejlesztésének lehetőségét kínálja, 
a fizikai és kulturális örökség védelmét és 
bővítését a gazdasági fejlődés támogatása 
érdekében, valamint az olyan támogatást, 
amely az új, magasabb hozzáadott értéket 
képviselő szolgáltatások révén a turisztikai 
szolgáltatások kínálatának bővítésére 
irányul;
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Indoklás

A fizikai (beleértve a természeti) örökség fogalmát.

Kiigazítás11
4. Cikk, (10 a) bek. (új)

10 a) Közbiztonság, ideértve az 
infrastrukturális és technológiai 
beruházásokat a területi felügyelet 
javítása érdekében, valamint a szervezett 
bűnözés a gazdaságba való 
beszivárgásának megelőzése és a 
jogszerűség kulturájának terjesztése.

Indoklás

A a szervezett bűnözés egyik fő oka néhány európai régió fejlődése megbénításának.

Kiigazítás12
5. Cikk, (2) bek., (a) albek.

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

a) szennyezett területek és a talaj 
kármentesítésére irányuló befektetések 
ösztönzése, továbbá a biodiverzitáshoz 
kapcsolódó infrastruktúra 
fejlesztésének ösztönzése, valamint a 
Natura 2000, amely a vidéki területek 
fenntartható fejlődéséhez és 
diverzifikációjához járul hozzá; az 
intézkedések célja, többek között az 
alábbiakra irányúljon:

- turizmus, ideértve a természeti és 
kulturális vagyon promotálását a 
fenntartható turizmusfejlsztésének 
potenciáljaként; 

- a turizmussal kapcsolatos szolgáltatások 
nyújtásának javítása új, magasabb 
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hozzáadott értékű szolgáltatásokon;
- a kulturális örökség védelme és fokozása 
a gazdasági fejlődés támogatásának 
keretén belül.

Indoklás

A biodiverzitást elősegítő és Natura 2000-be való beruházások közvetlenül nem kapcsolódnak 
a gazdasági előnyökhöz. A turizmus és a természeti és kulturális vagyon promotálása fontos 
szerepet játszik a regionális versenyképesség és foglalkoztatás Ezt a premissát elfigadták a 
strulturális alapok jelenlegi fordulója során, és sikeresen alkalmzták a célok elérésében.

Kiigazítás13
Cikk 5, (2) bek., (c)albek.

c) Tiszta városi c) környezetbarát tömegközlekedés 
promotálása; 

Kiigazítás 14
5 Cikk, (3) bek, (a) albek.

a) a másodlagos hálózatok 
megerősítése a TEN 
szállítási hálózathoz, a 
regionális vasúti 
csomópontokhoz, 
repülőterekhez és 
kikötőkhöz vagy a 
multimodális platformokhoz 
való kapcsolatok 
erősítésével, a fő 
vasútvonalakhoz való 
sugárirányú kapcsolatok 
kiépítésével, valamint a 
regionális és helyi belföldi 
vízi utak fejlesztésével;

a) a másodlagos hálózatok megerősítése a 
TEN szállítási hálózathoz, a regionális 
vasúti csomópontokhoz, repülőterekhez és 
kikötőkhöz vagy a multimodális 
platformokhoz való kapcsolatok
erősítésével, a fő vasútvonalakhoz való 
sugárirányú kapcsolatok kiépítésével, 
valamint a regionális és helyi belföldi vízi 
utak fejlesztésével, partmenti hajózás, 
tengeri csatlakozás kiépítése a kisebb 
szigetekkel, valamint keresztirányú légi 
összeköttetés biztosítása első- és 
másodosztályú repülőterekhez;

Indoklás

This would ensure that certain types of sea and air routes in European peripheral maritime 
regions are not neglected.
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Kiigazítás15
6. Cikk, (1) bek., bevezető rész

1) határokon átnyúló gazdasági és 
társadalmi tevékenységek 
fejlesztése a fenntartható területi 
fejlődésre irányuló közös stratégiák 
révén, elsősorban a következők 
által:

1) határokon átnyúló gazdasági, társadalmi 
éskörnyezetvédelmi tevékenységek 
fejlesztése a fenntartható területi fejlődésre 
irányuló közös stratégiák révén, elsősorban 
a következők által: 

Kiigazítás 16
6. Cikk,  (1) bek., (b) pont

b) a környezet védelmének és a közös 
környezetgazdálkodás ösztönzése; 

b) a környezet védelmének és a közös 
környezetgazdálkodás ösztönzése és 
kockázat megelőzés; 

Indoklás

A természeti kockázat megelőzés határokon átnyúló, világos dimenzióval rendelkezik, és nem 
zárható ki az ERFA támogatásból.

Kiigazítás 17
6 Cikk, (2) bek., (b) albek.

b) a hozzáférhetőség javítása, 
ideértve a transzeurópai 
hálózatok határokon átnyúló 
szakaszait érintő 
beruházásokat is, a nemzeti 
és a transznacionális 
hálózatokhoz és 
platformokhoz való javított 
helyi és regionális 
hozzáférést, a nemzeti és a 
regionális rendszerek 
fokozott interoperabilitását, 
valamint a fejlett 
kommunikációs- és 
információtechnológia 
támogatását;

b) a hozzáférhetőség javítása, ideértve a 
transzeurópai hálózatok határokon átnyúló 
szakaszait érintő beruházásokat is, a 
nemzeti és a transznacionális hálózatokhoz 
és platformokhoz való javított helyi és 
regionális hozzáférést, a nemzeti és a 
regionális rendszerek fokozott 
interoperabilitását, valamint tengeri 
közlekedési pályák létrehozása és 
fejlesztését és a fejlett kommunikációs- és 
információtechnológia támogatását; 
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Indoklás

A tengeri közlekedési pályák létrehozása az európai szállítási stratégia egyik kulcsfonosságú 
eleme, és propotálásuk lényeges az utakon való forgalmi torlódás és levegőszennyezés 
csökkentése érdekében.

Kiigazítás18
6 Cikk, (2) bek, (c) albek.

c) kockázatmegelőzés, ideértve 
tengeri biztonság 
támogatását és az 
árvízvédelmet, a tenger és a 
belvizek szennyezése elleni 
védelmet, az erózió 
megelőzését és az erózió, a 
földrengések és a lavinák 
elleni védelmet, illetve ezek 
megelőzését. A programok 
tartalmazhatják az eszközök 
biztosítását és az 
infrastruktúra fejlesztését, a 
transznacionális 
támogatások tervezését és 
végrehajtását, a közös 
kockázat-felderítő 
rendszereket, valamint a 
természeti és technológiai 
kockázatok 
tanulmányozásához, 
megelőzéséhez, nyomon 
követéséhez és 
ellenőrzéséhez szükséges 
közös eszközök 
kidolgozását.

c) kockázatmegelőzés, ideértve tengeri 
biztonság támogatását és az árvízvédelmet, 
klima változási, a tenger és a belvizek 
szennyezése elleni védelmet, az erózió 
megelőzését és az erózió, a földrengések, 
vulkánkitörések, lavinák erdőtüzek és talaj 
deszertifikáció elleni védelmet, illetve ezek 
megelőzését. A programok tartalmazhatják 
az eszközök biztosítását és az 
infrastruktúra fejlesztését, a 
transznacionális támogatások tervezését és 
végrehajtását, a közös kockázat-felderítő 
rendszereket, valamint a természeti és 
technológiai kockázatok 
tanulmányozásához, megelőzéséhez, 
nyomon követéséhez és ellenőrzéséhez 
szükséges közös eszközök kidolgozását.  
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Kiigazítás 19
6 Cikk, (2) bek., (d a) albek. (új)

da) a természeti és fizikai kulturális 
örökség védelme és fokozása a 
fenntartható gazdasági fejlődés 
kontextusában.

Indoklás

Ez a tevékenységi terület nem egyszerűen korlátozódik a helyi vagy regionális szintrel. 
Vannak meggyőző példák arra, amikor a trasznacionális együttműködés a probléma 
megoldásban és a legjobb gyakorlatok cseréjében jelentős európai hozzáadott értéket 
kínálnak. .

Kiigazítás 20
6. Cikk, (3). Bek.

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 révén, az 5. cikk (1) és (2) 
bekezdésében és a 8, 9, 10 és 11. 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.

Indoklás

Az ilyen együttműködés nem korlátozódhat a szigorúan városi területekre, hanem ki kell 
terjednie vidéki területekre, halászat-függő régiókra és természeti hátrányokkal sújtott 
területekre..

Kiigazítás 21
8. Cikk, 1. bek.
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1. 1. A(z) …/…/EK rendelet 25. 
cikke (4) bekezdésének a) pontja 
és a 36. cikke (4) bekezdésének b) 
pontja szerinti városrehabilitációt
tartalmazó tevékenység esetében 
az ERFA köteles támogatni a 
részvételt elősegítő, integrált 
stratégiákat, amelyek a városi 
agglomerációkat érintő, nagy 
koncentrációjú gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi 
problémák kezelésére irányulnak.

.

1. A(z) …/…/EK rendelet 25. cikke (4) 
bekezdésének a) pontja és a 36. cikke (4) 
bekezdésének b) pontja szerinti 
fenntartható városfejlesztő tevékenység 
esetében az ERFA a fenntartható 
növekedés erősítése érdekében köteles 
támogatni a részvételt elősegítő, integrált 
stratégiákat, amelyek a városi 
agglomerációkban felmerülő, nagy 
koncentrációjú gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi problémák 
kezelésére irányulnak.   

Ez kombinálhatja a fizikai 
környezet rehabilitációját, a 
rozsdaövezetek rendezését, és a 
történelmi és kulturális örökség 
megőrzését és bővítését a 
vállalkozási kedv előmozdítására, 
a helyi foglalkoztatottság és a 
közösségfejlesztés szintjének 
javítására irányuló 
intézkedésekkel, valamint a 
változó demográfiai struktúrák 
figyelembevételével a lakosságnak 
nyújtott szolgáltatásokat.

Ez kombinálhatja a fizikai 
környezet rehabilitációját, a 
rozsdaövezetek rendezését, és a 
történelmi és kulturális örökség 
megőrzését és bővítését az 
innováció, gazdasági ismeretek,
vállalkozási kedv előmozdítására, 
a helyi foglalkoztatottság és a 
közösségfejlesztés szintjének 
javítására irányuló 
intézkedésekkel, valamint a 
változó demográfiai struktúrák 
figyelembevételével a lakosságnak 
nyújtott szolgáltatásokat.

Indoklás

Mivel adott a városok meghatározó szerepe a regionális fejlesztésben, a kohéziós politika 
hatékonysága és a városok hozzájárulása a liszaboni és gothenburgi célkitűzések 
megvalósítása érdekében fontos, hogy a strukturális finanszírozás inkább a városi 
szükségletekre irányuljon. Ezt fenntartható városfejlesztési intézkedésekke lehet elérni, melyek 
magukban foglalják, de ugyanakkor túl is mutatnak a”várogenerálási” intézkedéseken.

Kiigazítás 22
8 Cikk, 2. bek.

2. A(z) …/…/EK rendelet 33. 
cikkének (2) bekezdésétől eltérve, 
az Európai Szociális Alapról szóló 

2. A(z) …/…/EK rendelet 33. cikkének (2) 
bekezdésétől eltérve, az Európai Szociális 
Alapról szóló …/…/EK rendelet hatálya 
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…/…/EK rendelet hatálya alá 
tartozó „regionális 
versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés 
szerinti intézkedéseknek az ERFA 
által való finanszírozásának 
mértékét az érintett prioritás 10%-
ára kell növelni.

alá tartozó „regionális versenyképesség és 
foglalkoztatottság” célkitűzés szerinti 
intézkedéseknek az ERFA által való 
finanszírozásának mértékét az érintett 
prioritás 20 % ára kell növelni.

Indoklás

Támaszkodva az URBÁN Közösség kezdeményezésének pozitív tapasztalataira az ERFA-nak 
meg kell engedni, hogy 20%-os mértékben finanszírozza az ESZA-típusú intézkedéseket városi 
területeken annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a városok számára azt, hogy 
rugalmasabban tudják meghatározni a helyi kihivások kezelésére irányuló megfelelő 
intézkedéseket. 

Kiigazítás23
9. Cikk, 3. bek.

A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell az egyfelől a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó európai 
mezőgazdasági alap (EAFRD) által 
társfinanszírozott intézkedések és az 
Európai Halászati Alap (EHA) által 
társfinanszírozott intézkedések, másfelől 
pedig az ERFA által társfinanszírozott 
programok közötti kiegészítő jelleget és 
összhangot.
Ezért az 1), a 3) és az 5) pont hatálya alá 
tartozó intézkedések vonatkozásában a 
tagállamoknak az operatív programok 
készítésekor egyértelmű demarkációs 
kritériumokat kell megállapítaniuk egyfelől 
az ezen cikk alapján az ERFA által 
támogatandó, másfelől a vidéki területek 
esetében a(z) …/…/EK rendelet 49. cikke 
(1) bekezdésének a), b) és i) pontja alapján 
az EAFRD által támogatandó, vagy a 
halászattól függő területek esetében a(z) 
…/…/EK rendelet … cikke alapján az 
EHA által támogatandó intézkedések 
vonatkozásában.

A tagállamoknak és a régióknak a Tanácsi 
Rendelet (EK) (.....) 36. Cikkében 
lefektetett operatív programok keretén 
belül biztosítaniuk kell az egyfelől a 
vidékfejlesztéssel foglalkozó európai 
mezőgazdasági alap (EAFRD) által 
társfinanszírozott intézkedések és az 
Európai Halászati Alap (EHA) által 
társfinanszírozott intézkedések, másfelől 
pedig az ERFA által társfinanszírozott 
programok közötti kiegészítő jelleget és 
összhangot a fent említett rendelet 25. 
Cikke, (4) bek. (c) pontjában 
megfogalmazott koordinációs 
intézkedésekkel összhangban. Ezért az 1), 
a 3) és az 5) pont hatálya alá tartozó 
intézkedések vonatkozásában a 
tagállamoknak és régióknak az operatív 
programok készítésekor egyértelmű 
demarkációs kritériumokat kell 
megállapítaniuk egyfelől az ezen cikk 
alapján az ERFA által támogatandó, 
másfelől a vidéki területek esetében a(z) 
…/…/EK rendelet 49. cikke (1) 
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bekezdésének a), b) és i) pontja alapján az 
EAFRD által támogatandó, vagy a 
halászattól függő területek esetében a(z) 
…/…/EK rendelet … cikke alapján az 
EHA által támogatandó intézkedések 
vonatkozásában. Ezen kívül, biztosítani 
kell a munka közbeni és utólagos 
ellenőrzéseket a kiegészítő jelleg és az 
összhang nyomon követése érdekében.

Indoklás

Ezen kérdés főcélja a kiegészítő jelleg és az összhang biztosítása a két alap között. A való 
hívatkozásnak konzisztensnek kell lennie abekezdés elejével, ahol mind a tagállamok, mind a 
régiók említve vannak.

Kiigazítás24
12. Cikk, (6) bek., (e a) pont (új)

ea) intézkedések leírása, melyeket egy 
operatív programot közösen előterjesztő 
minden a tagállamnak meg kell 
fogalmaznia a (…) sz. (EK) Tanácsi 
Rendelet 10. Cikkével összhangban, mely 
szól a regionális és helyi hatóságok 
bevonásáról a program előkészítési 
fázisában és az azt követő fázisokban;

Indoklás

Fontos, hogy a „területi együttműködési” célkitűzés céljaira a tagországok partnerségi 
szabályokat alkalmazzanak. Ezért, a Bizottságnak ki kell kötnie, hogy az opratív programokoz 
való hozzáférést alá kell vetni annak a tagországokra vonatkozó követelménynek, hogy meg 
kell határozniuk ezen szabályok alkalmazási módját.

Kiigazítás25
14. Cikk, 3 bek.

3. Az operatív programban részt 
vevő minden egyes tagállam 
képviselőket delegál a(z) 
…/…/EK rendelet 64. cikkében 
említett felügyeleti bizottságba.

3. Az operatív programban részt vevő 
minden egyes tagállam képviselőket 
delegál a(z) …/…/EK rendelet 64. 
cikkében említett felügyeleti bizottságba, 
és megfelelő képviseletet kell biztosítania 
az illetékes regionális és helyi hatóságok
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részéről. 

Indoklás

A partnerségi éskapcsolódó elvek betartása értelmében a tagállamoknak  meg kell engedniük, 
hogy a regionális és helyi hatóságok megfelelően legyenek képviselve a felügyeleti 
bizottságokban.  
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MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS
Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, melyet az Unió első bővítését követően, 1975-ben, 
hoztak létre, segítséget nyújt a „főbb regionális egyenlőtlenségek csökkentésében” (az EK-
Szerződés 160. cikke).

Az európai szolidaritás kétségtelenül az Unió építés központi feladata. Így, őszintén szólva, 
ha az Európai Unió csak egy szabad kereskedelmi terület lenne, akkor kohéziós politikája 
csak a pénzeszközök újraelosztására szolgálna a kevésbé fejlett régiók vagy országok javára, 
és nem törekedne a jövedelmi különbségek kompenzálására. Ennek a politikának azoban más 
ambiciói vannak: ez sokkal inkább politikai, mint szociális és gazdasági projekt. Ennek 
következtében a kohéziós politikát egy olyan fejlődési modell promotálási eszközeként 
alkalmazzák, melyben a szolidaritás és együttműködés aktív szerepet játszik1.

Szembe kerülve a legutóbbi bővítés kihivásaival, mely példa nélküli arányban fokozta a 
regionális egyenlőtlenségeket, a Bizottság új rendeletet dolgozott ki az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra vonatkozóan, mely a célkitűzések racionalizálására irányul, és azok 
bevonására a lisszaboni és göteborgi alapelgondolásba

Az ERFAsegítséget fog nyújtani három új célkitűzés finanszírozásában.

A lassan fejlődő régiókat bevonják a ‘Konvergencia’ célkitűzés megvalósításába, melynek 
következtében széleskörű ERFA segítséget kapnak, ami lehetővé teszi számukra erőforrásaik 
feltárását és modernizálását, és azt, hogy a fenntartható fejlődés pályájára lépjenek (4. Cikk).

A ‘Regionális versenyképesség és foglalkoztatottság’ célkitűzés (5. Cikk) egy témahármas 
köré szerveződik: az innováció és a tudásgazdaság, a környezet és a kockázatmegelőzés, 
valamint a szállítási szolgáltatások, továbbá az információ- és kommunikációtechnológiai 
szolgáltatások

A ‘Területi együttműködés’ (6. Cikk), amely az INTERREG III Közösségi kezdeményezés 
sikere keltett életre, határokon átnyúló, transznacionális és regionális elemek köré 
szerveződik, amelyek magukban foglalják a lisszaboni és a göteborgi célokhoz kapcsolódó 
tevékenységek listáját.

Ezen kívül, a rendelet a sajátságos területi aspektusokra vonatkozó speciális kikötéseket 
tartalmaz (8, 9, 10, és11. Cikkek):

Ami a városi dimenziókat (8. Cikk), illeti, az ERFA ‘köteles támogatni a részvétellel 
kapcsolatos, integrált stratégiákat, melyek révén kezelni lehet a városi agglomerációkat sújtó, 
nagymértékben koncentrált gazdasági, környezetvédelmi és szociális problémákat’. A város-
orientált intézkedések be vonásra kerülnek az ERFA által finanszírozott operatív 
programokba, és nincs más speciális program a Közösségi URBÁN kezdeményezésen belül.

  
1 See M. Jouen, ‘Etude sur l’adaptation de la politique de cohésion à l’Europe élargie et aux objectifs de 
Lisbonne et de Göteborg’, in Notre Europe.
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Az ERFA segítségét igénybe lehet venni a vidéki és a halászattól függő területeken (9. 
Cikk) is a gazdasági diverzitás promotálása érdekében. A tagállamoknak és a régióknak 
koherens kiegészítő kapcsolatba kell hozniuk a vidékfejlesztéssel foglalkozó európai 
mezőgazdasági alap (EAFRD) által társfinanszírozott intézkedéseket vagy az Európai 
Halászati Alap (EHA) által társfinanszírozott intézkedéseket, az ERFA által társfinanszírozott 
programokkal.

Továbbá, a ‘versenyképességi’ célkitűzés értelmében az ERFA támogatni fogja a regionális 
programokat a természeti hátrányokkal küszködő területeken (10. Cikk).

És végül, a külső régiók (11. Cikk), akár beletartozik a  ‘Konvergencia’ célkitűzésbe, akár 
nem, jogosult lesz speciális pénzügyi támogatásra az ERFA-tól.

Lényeges pontok

Az Önök előadója úgy véli, hogy a Bizottság rendelettel kapcsolatos javaslata megbontja a 
kohéziós politika és a lisszaboni és göteborgi prioritások közötti hatékony egyensúlyt, azaz a 
versenyképességet, foglalkoztatást és szociális integrációt, környezetvédelmet és kockázat 
megelőzést, és a tudás alapú gazdaságot.

Megjegyzi, hogy a javaslatban egészséges opciók találhatók, ami az alábbi tényekből látszik: 
- a kutatási és innovációs intézkedéseket prioritásként kell kezelni mind a ’Konvergencia’ 

célkitűzés, mind a ’versenyképességi és foglalkoztatottsági’ célkitűzés megvalósítása 
szempontjából;

- figyelmet kell fordítani a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos dolgokra a 
környezetvédelemre, fuvarozásra, energiára és a természeti kockázatok megelőzésére és 
kezelésére vonatkozó célintézkedések révén;

- a ’versenyképességi és foglalkoztatottsági’ célkitűzés megvalósítása során figyelmet kell 
fordítani a hozzáférhatőségi problémákra;

- a területi együttműködést harmadik célkitűzés státuszára emelték, és, a határokon átnyúló 
együttműködés szempontjából különösen a tengeri határokat kell felismerni.

Az előadó helyesli a kohéziós politika olyan alapvető elveinek erőteljesebb hangsúlyozását, 
mint a segítségre, kiegészítésekre és parnerségre való összpontosítást.

Azonban, úgy véli, hogy változtatásokat kell tenni az alábbiakat illetően:

• A diszkrimináció-mentesség és egyenlő lehetőségek elve 
A diszkrimináció-mentesség és egyenlő lehetőségek elvére fontos hívatkozni az 
Európai regionális Fejlesztési Alaphoz, és általában a Strukturális Alapokhoz, mint 
egészhez való hozzáféré során (1. Kiig.).

• Munkaképtelenné vált emberek
Megállapodás született arról, hogy az ERFA a munkaképtelenné vált emberek minden 
életkörülményből való szociális kizárásának csökkentésére irányuló elsődleges 
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eszköze legyen. Ennek megfelelően, és a fent említett A diszkrimináció-mentesség és 
egyenlő lehetőségek elvére való hívatkozás mellett az előadó szándékozik kiigazítani 
az ERFA célját (2. Cikk) kifejezett kötelezettségvállalással az akadályok elhárítására a  
munkaképtelenné vált emberek elől (5. Kiig).

• Környezet és kulturális örökség
Üdvözölve a Natura 2000-hez kapcsolódó biodiverzitás és az infrastruktura 
fejlesztésének elősegítésére irányuló referenciát, az előadó szerint további 
kiigazításokat kell tenni a környezet biztonsága, védelme ( 3, 5, 9, 10, 13, 15, 18 és 21 
Kiig.) és a kulturális örökség fokozása (12 és 19 Kiig.) érdekében a Bizottság által 
kitűzött fenntartható fejlődés értelmében.
Továbbá, úgy véli, hogy a környezetvédelemmel foglalkozókat ugyan olyan alapon 
kell bevonni az ERFA intézkedések megvalósításának irányításába, mint más területi 
és társadalmi-gazdasági kérdésekkel foglalkozókat( 2 Kiig.).

• Városi területek 
Bár a városi politikára kijelölt eszközök nagyobbak, mint a régi URBÁN 
kezdeményezés eszközei, az Önök előadója úgy véli, hogy a városi területeket 
hatékonyabban kellene biztosítani az alábbiak segítségével 

o A maximális ERFA hozzájárulás növelése az ESZA által finanszírozott városi 
területekkel kapcsolatos intézkedéseket illetően (22. Kiig.),

o A fenntartható városi fejlődés elősegítésére irányuló beruházási politika 
megfelelő szintje (3. Kiig.),

o A helyi hatóságok intenzívebb bevonása a nemzeti stratégia keretek 
meghatározásakor, ezzel biztosítva a partneerségi elv követését. 

• Biztonság
Ami a ‘Konvergencia’ elét illeti, az előadó úgy véli, hogy a 4. Cikkben meghatározott 
céloknak magukban kell foglalniuk a közbiztonságra vonatkozó referenciát, ami a 
gazdaságba és a Strukturális Alap ráfordításaiba való bünügyi elemek bejutása elleni 
védelem garanciája lenne (11. Kiig.).

• Fuvarozás
Az előadó úgy véli, hogy a ‘versenyképességi’ és ‘terület együttműködési’ 
célkitűzések et ki kell egészíteni a fuvarozással, különös tekintettel a tengeri 
közlekedési pályákra (14 és 17 Kiig.).
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