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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

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

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az energiahatékonyságnak és a megújuló energiaforrásoknak a lakáságazattal 
kapcsolatos beruházások esetében való támogathatóságának vonatkozásában az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendelet módosítására irányuló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0838),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 162. cikkére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0473/2008),

– tekintettel az EK-Szerződés 160. cikkére,

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
EK-Szerződés 158. cikkében 
meghatározott gazdasági és társadalmi 
kohézió célkitűzései megvalósulnak, a
támogatásokat a hatályos nemzeti 
jogszabályok által meghatározott alacsony 
jövedelmű háztartásokra kell
összpontosítani.

(4) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
EK-Szerződés 158. cikkében 
meghatározott kohéziós politika
célkitűzései megvalósulnak, a
támogatásoknak a társadalmi kohéziót
kell erősíteniük.

Or. en
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Számvevőszék a 2007. 
évre vonatkozó éves jelentésében azt 
javasolta, hogy a jogalkotó hatóságok és a 
Bizottság készüljenek fel a jövőbeli 
kiadási programok megtervezésének 
felülvizsgálatára annak kellő 
megfontolásával, hogy egyszerűbbé tegyék 
a támogatható költségek számításához 
alapul vett tényezőket és a „ténylegesen 
felmerült költségek” visszatérítése helyett 
minél gyakrabban átalányösszegű vagy 
átalányalapú kifizetéseket alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap által támogatott műveletek 
irányításában, igazgatásában és 
ellenőrzésében szükséges egyszerűsítés 
biztosítására – különösen, ha a 
visszatérítési rendszer eredményalapú –
három újabb támogatható költségtípust 
kell bevezetni, nevezetesen a közvetett 
költségeket és az egységköltség alapú 
átalányösszegű, illetve átalányalapú 
kifizetést. 

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A támogatható kiadásokkal 
kapcsolatos jogbiztonság megteremtése 
érdekében ezeket az újabb támogatható 
költségtípusokat az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból származó valamennyi 
támogatásra alkalmazni kell. Ennek 
megfelelően az 1080/2006/EK rendelet 
hatályba lépése napjától, azaz 2006. 
augusztus 1-jétől kezdődő, 
visszamenőleges hatályú alkalmazásra 
van szükség. 

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
1080/2006/EK rendelet
7 cikk – 1a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A meglévő lakásállományban az 
alacsony jövedelmű háztartások javára az 
energiahatékonyság fokozására és a 
megújuló energiák használatára fordított 
lakásberuházási kiadások valamennyi 
tagállam esetében támogathatók.

(1a) A meglévő lakásállományban az 
energiahatékonyság fokozására és a 
megújuló energiák használatára fordított 
lakásberuházási kiadások valamennyi 
tagállam esetében a teljes ERFA-juttatás 
4%-áig támogathatók.

A társadalmi kohézió erősítése érdekében 
a tagállamok a támogatható 
lakásállomány kategóriáit a nemzeti 
szabályokban határozzák meg, az 
1083/2006/EK rendelet 56. cikk (4) 
bekezdésével összhangban.

Or. en
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Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 a pont (új)
1080/2006/EK rendelet
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) Az (1) bekezdést követően a cikk a 
következő bekezdéssel egészül ki:
"(3a) Az (1) bekezdésben 
meghatározottaknak megfelelően az 
alábbi kiadások jogosultak ERFA-
hozzájárulásra, amennyiben azok a 
számviteli szabályokat is magukban 
foglaló nemzeti szabályokkal összhangban 
merültek fel, valamint az alábbi konkrét 
feltételek mellett:
támogatások esetében:
i. a műveletek átalányalapon 
meghatározott közvetett költségei, a 
műveletre bejelentett közvetlen költségek 
legfeljebb 20 %-áig;
ii. a tagállam által megállapított 
egységköltség alkalmazásával számított, 
átalányalapú költségek;
iii. adott művelet össz- vagy 
részköltségének fedezésére 
átalányösszegben meghatározott 
költségek.
Az i., ii. és iii. pontban kifejtett opciók 
csak abban az esetben kombinálhatók, ha 
a támogatható költségek különböző 
kategóriáját érintik, vagy ugyanazon 
művelet különböző projektjeinél 
használják fel őket.
Az i., ii. és iii. pontban szereplő 
költségeket előzetesen, tisztességes, 
méltányos és ellenőrizhető számítás 
alapján kell megállapítani.
Az iii. pontban szereplő, átalányösszegben 
meghatározott költség nem haladhatja 
meg az 50 000 EUR-t.”
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

A rendelet 1. cikke (3) bekezdését 2006. 
augusztus 1-jétől kezdődően kell 
alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Or. en
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INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság november 26-án nyújtotta be átfogó európai gazdasági helyreállítási 
tervét válaszul a jelenlegi pénzügyi válságra és az európai gazdaság lassulására. 

Az EU kohéziós politikája a reálgazdaságban a beruházások legnagyobb forrásaként 
jelentősen hozzájárul ehhez a tervhez. A 2007–2013-as időszakra szóló teljes előirányzatának 
több mint 65%-át már elkülönítették a lisszaboni stratégia négy kiemelt területén 
megvalósítandó növekedési és munkahely-teremtési beruházásokra. Ezért nem meglepő, hogy 
jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések egyaránt történtek a projekt gyakorlati 
végrehajtásának meggyorsítása és a gazdaságba helyezett bizalom, valamint a gazdasági 
dinamizmus növelése érdekében.

Ebben az összefüggésben a Bizottság a strukturális alapokról szóló három jelenlegi rendelet 
felülvizsgálatára irányulóan nyújtott be javaslatokat a 2007–2013 időszak vonatkozásában: az 
általános rendelet, az Európai Regionális Fejlesztési Alapról (ERFA) és az Európai Szociális 
Alapról (ESZA) szóló rendelet kapcsán. Ezen jogalkotási módosítások általános célja a 
pénzforgalom és a likviditás javítása a tagállamokban, a pénzügyi tervezési eszközök 
felhasználásának megkönnyítése, az átalányösszegek és egyösszegű költségek használatának 
egyszerűsítése és kiterjesztése, valamint a lakásépítés területén az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiákra irányuló beruházások támogatási lehetőségeinek bővítése.

A Bizottság javaslata - az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet

A Bizottság módosította az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet (1080/2006) 
7. cikkét (támogatható kiadások) annak érdekében, hogy valamennyi uniós tagállam és régió 
számára lehetővé tegye, hogy a lakásépítés területén az energiahatékonyságra és a 
megújuló energiákra irányuló beruházásokat az Unió strukturális alapjaiból származó 
támogatással valósítsák meg. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap így igénybe vehető nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok olyan programjainak társfinanszírozásához, amelyek célja például kettős üvegezés 
alkalmazása, szigetelés és napelemek felszerelése a lakásokban, vagy a régi bojlerek 
lecserélése energiahatékony újakra. Az intézkedés mind a 27 uniós tagállamban 
alkalmazandó, és eredetileg csak az alacsony jövedelmű háztartásokat érintette.

Emlékeztetni kell arra, hogy a jelenlegi szabályozás értelmében az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból már támogatásban részesülnek a lakáságazattal kapcsolatos beruházások –
beleértve az energiahatékonyságot –, ám kizárólag az új tagállamok esetében (EU-12) és 
számos feltétel mellett. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alapból csak hátrányos helyzetű 
városi térségek épületeinek közös részei (vagy szociális lakások esetében a teljes épület) 
támogathatók.

A javaslat nem növeli a forrásokat, és nincs kihatással a Közösség költségvetésére. 
Egyszerűen lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy – amennyiben úgy kívánják –
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prioritásaikat megváltoztassák és operatív programjukat módosítsák a területet érintő 
fellépések finanszírozása érdekében.

A Tanács kompromisszuma az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet
vonatkozásában

A Tanácsnak első olvasatra, rendkívül szűk időkereten belül sikerült megegyezésre jutnia az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet felülvizsgálata vonatkozásában. A Tanács 
strukturális intézkedésekkel foglalkozó munkacsoportja a Bizottság lakásberuházásról szóló 
javaslata kapcsán számos változtatásról tárgyalt, nevezetesen a következőkről:

 Az „alacsony jövedelmű háztartásokra” való hivatkozás törlése, amely fogalom már 
önmagában problémát jelent, mert a nemzeti szabályok azt eltérő módon határozzák 
meg. A lakáságazattal kapcsolatos beruházásokkal inkább a társadalmi kohéziót kell 
erősíteni, és a tagállamok szabad belátására kell bízni a támogatható lakásállomány 
pontos kategóriáinak meghatározását.

 A meglévő lakásállományban az energiahatékonyság fokozására és a megújuló energiák 
használatára fordított lakásberuházási kiadásokra nyújtott támogatás felső határértéke 
valamennyi tagállam esetében a teljes ERFA-juttatás 4%-a. 

A Tanács megőrizte a Bizottság javaslatában szereplő különbségtételt, azaz a lakáságazattal 
kapcsolatos beruházások ezen új típusát hozzáférhetővé kell tenni valamennyi uniós tagállam 
számára, míg az „új” tagállamok (EU-12) esetében az Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló jelenlegi szabályozás értelmében továbbra is finanszírozhatók más típusú lakásberuházási 
kiadások (az érintett operatív programok esetében a teljes ERFA-juttatás 3%-áig, nemzeti 
szinten pedig annak 2%-áig). Valamennyi új tagállam esetében a lakásberuházási kiadások 
teljes összege – az eltérő szabályozás és rendelkezések miatt – teljes ERFA-juttatásuk 6%-a 
lehet.

A Tanács az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendeletet kiegészíti egy 
bekezdéssel annak biztosítása érdekében, hogy a műveletek irányítását, nyomon követését és 
ellenőrzését a szükséges mértékben egyszerűsítsék igazgatási szempontból. Az új bekezdést 
– amelyet az Európai Bizottság eredetileg kizárólag az Európai Szociális Alapról szóló 
rendelet (1081/2006) vonatkozásában javasolt – a Tanács az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapról szóló rendeletbe is beépítette, hogy biztosítva legyen a strukturális alapok egységes 
szabályozása.

Az új szabály az Európai Számvevőszék azon ajánlását1 követi, miszerint egyszerűsíteni kell a 
támogatható költségek számításához alapul vett tényezőket és a „ténylegesen felmerült 
költségek” visszatérítése helyett minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú 
kifizetéseket kell alkalmazni. A cél a kiadásigazoló nyilatkozat egyszerűsítése és egy 
eredményalapú visszatérítési rendszer bevezetése. Különösen hasznosnak kell bizonyulnia a 
műveleti kiadások tekintetében, és lehetővé teszi a tagállamok hatóságai számára, hogy a 
                                               
1 lásd a Számvevőszék 2007. évre vonatkozó jelentését
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projektek elkészítése és az intézkedések meghozatala hatékonyan és gyorsabban történjen. 

Az új rendelkezés szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó valamennyi 
támogatásra három újabb támogatható költségtípust vezetnek be a nemzeti szabályokkal 
összhangban: a közvetett költségeket (a műveletek közvetlen költségeinek 20%-áig), az 
átalányösszegben meghatározott költséget (nem haladhatja meg az 50 000 EUR-t) és az 
egységköltség alapú átalányösszegű kifizetést. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet javasolt felülvizsgálatának 
értékelése

Az előadó nagyon kedvezően ítéli meg az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
rendeletnek a lakásépítés területén az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra irányuló 
beruházások vonatkozásában és valamennyi uniós tagállam tekintetében javasolt változtatását. 

Az új intézkedés hozzájárul majd a versenyképesség és a munkahelyteremtés előmozdításához 
az Unió egész területén, ugyanakkor hatással lehet az uniós energia- és éghajlatváltozási 
stratégia célkitűzéseinek elérésére, mivel becslések szerint az EU-ban az üvegházhatású gázok 
40%-ának kibocsátásáért az épületek felelősek, mert a nem megfelelő légkondicionáló, 
világítási és fűtőrendszerek következtében túl nagy az energiapazarlás. A Bizottság úgy véli, 
hogy az építőiparban a költséghatékony energiamegtakarítás 2020-ra elérheti a 28%-ot. 

Hangsúlyozni kell, hogy az épületekre vonatkozó energiaberuházás támogatásáról szóló döntés 
a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik, mivel az EU-nak ezen a téren nincs hatásköre. 
Az új intézkedés azonban – összhangban a szubszidiaritás elvével – lehetőséget nyújtana a 
tagállamok számára, hogy az Unió strukturális alapjaiból származó támogatással valósítsák meg 
az ilyen beruházásokat, miközben az annak felhasználására vonatkozó döntést a tagállamok 
szabad belátására bízza.

Az Európai Parlament 2007. május 10-i, a lakhatásról és regionális politikáról szóló 
állásfoglalásában kérte, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap lakásberuházásokra 
alkalmazandó támogathatósági szabályai körét bővítsék ki oly módon, hogy abba a „régi” 
tagállamok fellépései is beletartozzanak. A Bizottság kezdetben a bővítés ellen volt. Sajnálatos, 
hogy egy pénzügyi válság adott „lendületet” egy ilyen intézkedés egész Unióban történő 
bevezetéséhez. 

Az előadó úgy véli, hogy a Tanács által megfogalmazott megegyezés előrelépést jelent a 
Bizottság eredeti javaslatához képest. Az „alacsony jövedelmű háztartásokra” való hivatkozás –
amelyeket e beruházások eredetileg érintettek – törlése helyénvaló intézkedés. A tagállamok 
hatáskörébe kell tartoznia, hogy – a nemzeti szabályokkal összhangban – a támogatható 
lakásállomány kategóriáit meghatározzák, és így felállítsák saját kritériumaikat (például a 
beruházások helyszínéül választott területek földrajzi adottságai – mint sziget vagy hegyvidék –
alapján). 

Tisztességes továbbá az ilyen típusú kiadások 4%-ban való korlátozása, mert így a tagállamok 
nem élhetnek vissza az új szabályozással azáltal, hogy az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból származó nemzeti keretből aránytalan összeget csoportosítanak újra ezekre a 
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beruházásokra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a közelmúlt adatai szerint az új tagállamok 
esetében (amelyek a jelenlegi programozási időszak kezdete óta élvezik a lakásszektort érintő 
beruházások előnyeit) a beruházások a legtöbb esetben a teljes ERFA-juttatásnak még 1%-át 
sem érték el nemzeti szinten, messze elmaradva a 2%-os felső határértéktől. 

Az előadó az átalányösszegű és átalányalapú kifizetés szélesebb körű alkalmazására
vonatkozó új rendelkezés kapcsán úgy véli, hogy az rendkívül pozitív hatással lesz a strukturális 
alapok napi kezelésére. Ezért ezek a szabályok – még akkor is, ha csak válság idején született 
rájuk vonatkozóan javaslat – méltóak az Európai Parlament teljes mértékű támogatására, amely 
időről időre javasolt ilyen jellegű egyszerűsítést, az elmúlt két évben különösen aktív szerepet 
játszott, amikor rámutatott a további egyszerűsítés iránti igényre, és többször is felhívta a 
Bizottságot, hogy sürgősen tegyen lépéseket ennek érdekében. 

Az Európai Parlamentnek azonban úgy kell erre tekintenie, mint az első lépésre azon 
intézkedések sorában, amelyek az EU kohéziós politikája kivitelezési mechanizmusainak 
egyszerűsítése érdekében szükségesek. A Bizottság felállított egy munkacsoportot a 2007–2013 
közötti időszakra szóló strukturális alapokra vonatkozó, meglévő rendeletek felülvizsgálatára, 
és rendeletet fogadott el azok végrehajtása vonatkozásában. A Parlament ezért türelmetlenül 
várja az egyszerűsítésre irányuló további javaslatokat a Bizottság részéről az elkövetkező 
hónapok folyamán. További elemzés szükséges annak megállapítására, hogy azokat át kell-e 
ültetni a rendeletekre irányuló konkrét jogalkotási módosításokba. Az előadó üdvözölné ezt az 
előrelépést, ha a javaslatok végrehajtása már a jelenlegi programozási időszak második felében 
lehetséges lenne.

Az Európai Parlament jelentése

A rendelet felülvizsgálata az együttdöntési eljárással összhangban történik, amely az Európai 
Parlament és a Tanács számára egyenlő jogokat és hatáskört biztosít a Bizottság javaslatainak 
módosítása vonatkozásában. 

A Regionális Fejlesztési Bizottság 2009. január 19-i ülésén a cseh elnökséget képviselő Jiří 
Čunek miniszterelnök-helyettessel és Danuta Hübner, regionális politikáért felelős biztossal 
folytatott eszmecsere keretében egyértelműen hangsúlyozták, hogy a Parlament mielőbb 
szeretne megállapodásra jutni, különösen mivel a Tanács illetékes munkacsoportja három 
egymást követő ülés során már megegyezésre jutott. A legfőbb érv az volt, hogy a módosított 
rendeletekben szereplő új rendelkezéseket haladéktalanul végre kell hajtani az európai polgárok 
érdekében, különösen mivel a jogalkotási csomag felülvizsgálatának célja az, hogy segítsen a 
tagállamoknak megbirkózni – többek között – meglévő likviditási problémáikkal.

Az előadó teljes mértékben elismeri, hogy a kérdés megoldása sürgős, és az együttdöntési 
eljárást első olvasatra le kell zárni, mivel:

 ezek rendkívüli körülmények, amelyek rendkívüli intézkedéseket kívánnak meg, és az 
Uniónak hatékonyan és időben kell választ adnia a pénzügyi válságra, 

 a Bizottság javaslatai a Tanács módosításaival kiegészítve rendkívül jó megegyezést 
tükröznek, amely különösen pozitív hatással járhat a gyakorlatban,
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 a Bizottság további javaslatokat készít a strukturális alapok kezelésére vonatkozó 
jelenlegi szabályok fokozott egyszerűsítése érdekében. 

Az előadó ezért úgy döntött, hogy nem nyújt be új módosításokat, javaslatokat vagy 
kiegészítéseket a Tanács megegyezésre irányuló szövegezéséhez, mert az szükségessé tenne egy 
sor informális háromoldalú megbeszélést és valószínűleg egy második olvasatot is a rendelet 
elfogadásához. A jelentéstervezetben szereplő módosítások ezért csak a Tanács álláspontját 
tükrözik, mivel a kérdés sürgős megoldásra vár, és a válság tagadhatatlanul gyors választ 
igényel az európai polgárok érdekében.

A Parlament arra kérte az Európai Bizottságot, hogy a jogalkotási csomag plenáris ülésen való 
elfogadását megelőzően nyilvánosan jelentse be azon szándékát, hogy 2010-ben értékelje a 
három felülvizsgált rendelet elfogadását követően végrehajtott reformokat.
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