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HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0043/433

Módosítás 433
Iskra Mihaylova
az ALDE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok egy programra bármely 
alapból nyújtott pénzügyi támogatás 
legfeljebb 5 %-a erejéig kérhetik az 
összegnek – megosztott irányítás alatt álló 
programok esetében – egy másik alaphoz, 
vagy – közvetlen vagy közvetett irányítása 
alatt álló programok esetében – bármely 
másik eszközhöz történő átcsoportosítását. 

(1) A rugalmasság biztosítása céljából a 
tagállamok – ha a program 
monitoringbizottsága jóváhagyja – a 
programra bármely alapból nyújtott 
pénzügyi támogatás legfeljebb 10%-a 
erejéig kérhetik az összegnek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alaphoz, az 
Európai Szociális Alap Pluszhoz, a 
Kohéziós Alaphoz, az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alaphoz, a Menekültügyi és 
Migrációs Alaphoz, a Belső Biztonsági 
Alaphoz, a Határigazgatási és 
Vízumeszközhöz, a LIFE programhoz és 
az Európai horizonthoz történő 
átcsoportosítását.

(2) Az átcsoportosított források 
végrehajtása azon alapra vagy azon 
eszközre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően történik, amelybe a források 
átcsoportosításra kerültek, továbbá 
közvetlen vagy közvetett irányítású 
eszközhöz történő átcsoportosítás esetén az 
érintett tagállam javára valósul meg.

(2) Az átcsoportosított források 
végrehajtása azon alapra vagy azon 
eszközre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően történik, amelybe a források 
átcsoportosításra kerültek, továbbá a 
Menekültügyi és Migrációs Alaphoz, a 
Belső Biztonsági Alaphoz, a 
Határigazgatási és Vízumeszközhöz, a 
LIFE programhoz vagy az Európai 
horizonthoz történő átcsoportosítás esetén 
az érintett tagállam javára valósul meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek 
megállapítják az egyes években alap és 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek 
megállapítják az egyes években alap és 
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régiókategória szerint átcsoportosításra 
kerülő teljes összeget, amennyiben 
releváns; e kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és a felülvizsgált programnak 
vagy programoknak kell kísérni azokat, 
amelyekből a források a 19. cikknek 
megfelelően kerülnek átcsoportosításra, 
feltüntetve, hogy mely más alapba vagy 
eszközbe csoportosítandók át az összegek. 

régiókategória szerint átcsoportosításra 
kerülő teljes összeget, amennyiben 
releváns; e kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani a kiegészítő jelleg 
megvalósítása és az elérendő hatás 
tekintetében, és a felülvizsgált programnak 
vagy programoknak kell kísérni azokat, 
amelyekből a források a 19. cikknek 
megfelelően kerülnek átcsoportosításra, 
feltüntetve, hogy mely más alapba vagy 
eszközbe csoportosítandók át az összegek. 

(4) A Bizottság kifogást emelhet egy, a 
kapcsolódó programmódosításban foglalt, 
átcsoportosítás iránti kérelemmel szemben, 
ha ez aláásná az abban a programban 
foglalt célkitűzések teljesítését, amelyből a 
források átcsoportosítását kérelmezték. 

(4) A Bizottság kifogást emelhet egy, a 
kapcsolódó programmódosításban foglalt, 
átcsoportosítás iránti kérelemmel szemben, 
ha ez aláásná az abban a programban 
foglalt célkitűzések teljesítését, amelyből a 
források átcsoportosítását kérelmezték. 

(5) Csak jövőbeli naptári évekre vonatkozó 
források csoportosíthatók át.

(5) Csak jövőbeli naptári évekre vonatkozó 
források csoportosíthatók át.

Or. en



AM\1176410HU.docx PE631.704v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

6.2.2019 A8-0043/434

Módosítás 434
Iskra Mihaylova
az ALDE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok egy programra bármely 
alapból nyújtott pénzügyi támogatás 
legfeljebb 5 %-a erejéig kérhetik az 
összegnek – megosztott irányítás alatt álló 
programok esetében – egy másik alaphoz, 
vagy – közvetlen vagy közvetett irányítása 
alatt álló programok esetében – bármely 
másik eszközhöz történő átcsoportosítását. 

(1) A rugalmasság biztosítása céljából a 
tagállamok – ha a program 
monitoringbizottsága jóváhagyja – a 
programra bármely alapból nyújtott 
pénzügyi támogatás legfeljebb 7%-a 
erejéig kérhetik az összegnek az Európai 
Regionális Fejlesztési Alaphoz, az 
Európai Szociális Alap Pluszhoz, a 
Kohéziós Alaphoz, az Európai Tengerügyi 
és Halászati Alaphoz, a Menekültügyi és 
Migrációs Alaphoz, a Belső Biztonsági 
Alaphoz és a Határigazgatási és 
Vízumeszközhöz történő átcsoportosítását.

(2) Az átcsoportosított források 
végrehajtása azon alapra vagy azon 
eszközre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően történik, amelybe a források 
átcsoportosításra kerültek, továbbá 
közvetlen vagy közvetett irányítású 
eszközhöz történő átcsoportosítás esetén 
az érintett tagállam javára valósul meg.

(2) Az átcsoportosított források 
végrehajtása azon alapra vagy azon 
eszközre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően történik, amelybe a források 
átcsoportosításra kerültek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek 
megállapítják az egyes években alap és 
régiókategória szerint átcsoportosításra 
kerülő teljes összeget, amennyiben 
releváns; e kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és a felülvizsgált programnak 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek 
megállapítják az egyes években alap és 
régiókategória szerint átcsoportosításra 
kerülő teljes összeget, amennyiben 
releváns; e kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani a kiegészítő jelleg 
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vagy programoknak kell kísérni azokat, 
amelyekből a források a 19. cikknek 
megfelelően kerülnek átcsoportosításra, 
feltüntetve, hogy mely más alapba vagy 
eszközbe csoportosítandók át az összegek. 

megvalósítása és az elérendő hatás 
tekintetében, és a felülvizsgált programnak 
vagy programoknak kell kísérni azokat, 
amelyekből a források a 19. cikknek 
megfelelően kerülnek átcsoportosításra, 
feltüntetve, hogy mely más alapba vagy 
eszközbe csoportosítandók át az összegek. 

(4) A Bizottság kifogást emelhet egy, a 
kapcsolódó programmódosításban foglalt, 
átcsoportosítás iránti kérelemmel szemben, 
ha ez aláásná az abban a programban 
foglalt célkitűzések teljesítését, amelyből a 
források átcsoportosítását kérelmezték. 

(4) A Bizottság kifogást emelhet egy, a 
kapcsolódó programmódosításban foglalt, 
átcsoportosítás iránti kérelemmel szemben, 
ha ez aláásná az abban a programban 
foglalt célkitűzések teljesítését, amelyből a 
források átcsoportosítását kérelmezték. 

(5) Csak jövőbeli naptári évekre vonatkozó 
források csoportosíthatók át.

(5) Csak jövőbeli naptári évekre vonatkozó 
források csoportosíthatók át.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Módosítás 435
Iskra Mihaylova
az ALDE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [az új CEF-rendelet] rendelet 
értelmében a közlekedési ágazatra 
alkalmazandó szabályok vonatkoznak az 
első albekezdésben említett egyedi 
pályázati felhívásokra. 2023. december 31-
ig a finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztása során figyelembe kell venni a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
allokációkat a CEF számára 
átcsoportosítandó források 70 %-a 
tekintetében.

Az (EU) .../... rendelet [az új CEF-rendelet] 
értelmében a közlekedési ágazatra 
alkalmazandó szabályok vonatkoznak az 
első albekezdésben említett egyedi 
pályázati felhívásokra. 2022. december 31-
ig a finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztása során tiszteletben kell tartani 
a Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
allokációkat.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Módosítás 436
Iskra Mihaylova
az ALDE képviselőcsoport nevében

Jelentés A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós 
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések és 
pénzügyi szabályok
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 4 bekezdés – 7 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2024. január 1-jétől kezdődően azon 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
valamennyi tagállam számára 
hozzáférhetővé kell tenni közlekedési 
infrastrukturális projektek (EU) [az új 
CEF-rendelet] szerinti finanszírozására.

2023. január 1-jétől kezdődően azon 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközhöz 
átcsoportosított forrásokat, amelyeket nem 
kötöttek le egy adott közlekedési 
infrastrukturális projekthez, a Kohéziós 
Alapból történő támogatásra jogosult 
valamennyi tagállam számára 
hozzáférhetővé kell tenni közlekedési 
infrastrukturális projektek (EU) .../... 
rendelet [az új CEF-rendelet] szerinti 
finanszírozására.

Or. en


