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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi 

együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló, 2018. május 29-i bizottsági javaslat jelentős 

változtatásokat tartalmaz a területi együttműködés átfogó szerkezetét és a jövőbeni határokon 

átnyúló együttműködési programokat illetően.  

Az első jelentős változás az együttműködési területek átalakítására irányuló bizottsági 

javaslat, többek között a határokon átnyúló együttműködés szárazföldi határokra való 

koncentrálása, illetve a tengeri határokon folytatott határokon átnyúló együttműködésnek egy 

kibővített transznacionális és tengeri együttműködési elemben történő integrálása révén. Az 

előadó úgy véli, hogy ez veszélybe sodorná a jelenlegi és jövőbeli tengeri határokon átnyúló 

programokat, különösen a Földközi-tenger térségében. Az Interreg célja az, hogy erős 

kapcsolatokat alakítson ki és megerősítse a partnerségeket a szomszédos országok között, 

amelyek közös szárazföldi vagy tengeri határszakasszal rendelkeznek. Ez különösen fontos a 

Földközi-tenger térségében megvalósítandó programok esetében, ahol a partnerországok és 

stabilitásuk érdekében eszközölt beruházás egyszersmind az Európai Unió biztonságába és 

stabilitásába való befektetést is jelent. Az előadó ezért módosításokat javasol a határokon 

átnyúló tengeri együttműködési programok visszaállítása érdekében, még abban az esetben is, 

ha nincs állandó összeköttetés a tengeren keresztül, és ennek megfelelően szorgalmazza az 

előirányzatok 1. alkotóelem javára történő átalakítását.  

Az Interreg rendelet tervezete által előterjesztett második lényeges változás a tagállamok 

közötti belső együttműködésre, valamint az uniós tagállamok és a nem uniós országok közötti 

együttműködésre vonatkozó közös szabályrendszer alkalmazására irányuló javaslat. Ennek 

megfelelően az Interreg rendelet által létrehozandó szabályok érintik majd az EU külső 

finanszírozási eszközei, például a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 

Eszköz (NDICI) és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III) által finanszírozott 

határokon átnyúló együttműködési programokat.  

Ez jelentős változást jelent a jelenlegi 2014–2020 közötti időszakhoz képest, amikor a 

határokon átnyúló külső együttműködési programokat egyedi végrehajtási rendeletek 

szabályozzák. Az előadó azt javasolja, hogy minden olyan esetben, amikor külső 

finanszírozási eszközöket használnak fel az Interreg programok társfinanszírozására, azok 

célkitűzéseit és prioritásait – a vonatkozó rendeletekben meghatározottak szerint – teljes 

mértékben vegyék figyelembe és kifejezetten említsék meg az Interreg rendeletben. 

Az Interreg rendelet tervezete már meghatározza az IPA III és az NDICI pénzügyi keretének 

az Interreg programok számára nyújtandó részét. A nagyobb rugalmasság érdekében az 

előadó azt javasolja, hogy töröljék a számadatokat, és helyettük hivatkozzanak az IPA III és 

az NDCI rendeletekre, azt várva, hogy az említett rendeletek meghatározzák majd a 

rendelkezésre álló mozgásteret. 

Bár a különböző alapok közötti szinergiák egyszerűsítésére és maximalizálására irányuló 

erőfeszítések üdvözlendők, az előadó úgy véli, hogy a külső finanszírozási eszközök fő céljait 

nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ezért módosításokat javasol e tekintetben, amelyek 

kimondják, hogy az Interreg rendelet szerinti határokon átnyúló külső együttműködésnek ki 

kell egészítenie az előcsatlakozási és szomszédsági eszközök által lefedett határokon átnyúló 
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együttműködési programokat. Az IPA támogatásnak folytatnia kell az IPA 

kedvezményezettek támogatását a regionális, a makroregionális és a határokon átnyúló 

együttműködés, illetve területfejlesztés előmozdítására tett erőfeszítéseikben, többek között az 

Unió makroregionális stratégiáinak végrehajtása révén. Az NDICI támogatás tekintetében az 

EU-nak különleges kapcsolatokat kell kiépítenie a vele szomszédos országokkal a jólét és a 

jószomszédi viszonyok egy olyan térségének létrehozása céljából, amely az Unió külső 

fellépésének célkitűzéseire és elveire épül.  

Az előadó fenntartja azt is, hogy a partnerországok bevonása esetén rugalmasabbá kell tenni a 

programdokumentumok benyújtását, mivel a tapasztalatok szerint több időre van szükségük, 

minthogy eljárásaik nem egyenértékűek az uniós tagállamok eljárásaival. 

MÓDOSÍTÁSOK 

A Külügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 

hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy 

rendelkezik, hogy az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az 

ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 

Unión belüli legjelentősebb regionális 

egyenlőtlenségek orvoslását. E cikk, 

valamint az EUMSZ 174. cikkének 

második és harmadik bekezdése 

értelmében az ERFA feladata, hogy 

hozzájáruljon a különböző régiók 

fejlettségi szintje közötti különbözőségek 

csökkentéséhez, és csökkentse a 

legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 

elmaradottságát, amelyek között különös 

figyelmet kell szentelni bizonyos 

kategóriákba tartozó régióknak, amelyek 

között a határokon átnyúló régiók 

kifejezetten fel vannak tüntetve. 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 176. cikke úgy 

rendelkezik, hogy az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap (a továbbiakban: az 

ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 

Unión belüli legjelentősebb regionális 

egyenlőtlenségek orvoslását. Az EUMSZ 

fenti cikke és 174. cikkének második és 

harmadik bekezdése alapján az ERFA-nak 

hozzá kell járulnia a különböző régiók 

fejlettségi szintje közötti 

egyenlőtlenségeknek és a 

legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 

lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 

közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a 

régiók bizonyos kategóriáit, köztük a 

vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 

érintett térségeket és az olyan súlyos és 

állandó természeti vagy demográfiai 

hátrányban lévő régiókat, mint a 

legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 

átnyúló és a hegyvidéki régiók. 
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Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (EU) xx/xx európai parlamenti 

és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös 

rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és 

bizonyos más alapokra vonatkozóan, az 

(EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi 

[új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA 

támogatás egyedi célkitűzéseire és 

hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít 

meg. Az európai területi együttműködési 

célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – 

amelynek keretében egy vagy több 

tagállam határokon átnyúló 

együttműködése valósul meg – egyedi 

rendelkezések elfogadása vált szükségessé 

a hatékony programozás tekintetében, 

amely magában foglalja a technikai 

segítségnyújtásra, a nyomon követésre, az 

értékelésre, a kommunikációra, az 

elszámolhatóságra, az irányításra és 

ellenőrzésre, valamint a pénzügyi 

irányításra vonatkozó rendelkezéseket. 

(2) Az (EU) xx/xx európai parlamenti 

és tanácsi [új CPR] rendelet21 közös 

rendelkezéseket állapít meg az ERFA-ra és 

bizonyos más alapokra vonatkozóan, az 

(EU) xx/xx európai parlamenti és tanácsi 

[új ERFA] rendelet22 pedig az ERFA 

támogatás egyedi célkitűzéseire és 

hatályára vonatkozó rendelkezéseket állapít 

meg. Az európai területi együttműködési 

célkitűzéssel (Interreg) kapcsolatban – 

amelynek keretében egy vagy több 

tagállam, és az Unión kívül található egy 

vagy több állam vagy más területi egység 
határokon átnyúló együttműködése valósul 

meg – egyedi rendelkezések elfogadása 

vált szükségessé a hatékony programozás 

tekintetében, amely magában foglalja a 

technikai segítségnyújtásra, a nyomon 

követésre, az értékelésre, a 

kommunikációra, az elszámolhatóságra, az 

irányításra és ellenőrzésre, valamint a 

pénzügyi irányításra vonatkozó 

rendelkezéseket. 

__________________ __________________ 

21Hivatkozás: 21[Hivatkozás]  

22[Hivatkozás] 22[Hivatkozás] 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Annak érdekében, hogy az ERFA 

különböző szinteken támogassa az Unió 

területének harmonikus fejlődését, az 

európai területi együttműködési célkitűzés 

(Interreg) keretében kell támogatnia a 

(3) A jólét előmozdítása céljából, 

valamint annak érdekében, hogy az ERFA 

különböző szinteken támogassa az Unió 

területének harmonikus fejlődését, az 

európai területi együttműködési célkitűzés 
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határokon átnyúló együttműködést, a 

transznacionális együttműködést, a tengeri 

együttműködést, a legkülső régiók 

együttműködését és az interregionális 

együttműködést. 

(Interreg) keretében kell támogatnia a 

határokon átnyúló együttműködést, a 

transznacionális együttműködést, a 

legkülső régiók együttműködését és az 

interregionális együttműködést. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A határokon átnyúló 

együttműködés elemének a határrégiókban 

közösen meghatározott közös kihívások 

leküzdését kell megcéloznia, és ki kell 

aknáznia a határ menti területekben rejlő 

kiaknázatlan növekedési lehetőségeket, a 

Bizottság „A növekedés és a kohézió 

előmozdítása az EU határrégióiban” című 

közleményének23 („Határrégiókról szóló 

közlemény”) megfelelően. 

Következésképpen a határokon átnyúló 

elemnek a szárazföldi határokon történő 

együttműködésre kell korlátozódnia, a 

tengeri határokon történő együttműködést 

pedig a transznacionális elembe kell 

beépíteni. 

(4) A határokon átnyúló 

együttműködés elemének a szárazföldi 

vagy tengeri határrégiókban közösen 

meghatározott közös kihívások leküzdését 

kell megcéloznia, és ki kell aknáznia a 

határ menti területekben rejlő kiaknázatlan 

növekedési lehetőségeket. 

Következésképpen a határokon átnyúló 

elemnek tartalmaznia kell a szárazföldi 

vagy tengeri határokon történő 

együttműködést, a határokon átnyúló 

együttműködésnek pedig támogatnia kell 

a szárazföldi és tengeri határok mentén 

található régiókat. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A határokon átnyúló elemnek is egy 

vagy több tagállam és egy vagy több, az 

Unión kívüli ország vagy egyéb terület 

közötti együttműködésre kell vonatkoznia. 

A belső és külső határokon átnyúló 

együttműködésnek a jelen rendelet 

keretében történő szabályozása a 

vonatkozó rendelkezések jelentős 

egyszerűsítését és észszerűsítését kell, 

(5) A határokon átnyúló elemnek is egy 

vagy több tagállam és egy vagy több 

harmadik ország közötti együttműködésre 

kell vonatkoznia. A belső és külső 

határokon átnyúló együttműködésnek a 

jelen rendelet keretében történő 

szabályozása a vonatkozó rendelkezések 

jelentős egyszerűsítését és észszerűsítését 

kell, hogy eredményezze a tagállamok 
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hogy eredményezze a tagállamok 

programhatóságai, valamint az Unión 

kívüli partnerhatóságok és 

kedvezményezettek számára a 2014–2020 

közötti programozási időszakhoz képest. 

programhatóságai, valamint az Unión 

kívüli partnerhatóságok és 

kedvezményezettek számára a 2014–2020 

közötti programozási időszakhoz képest. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) Az e rendelet szerinti határokon 

átnyúló külső együttműködés 

semmiképpen sem helyettesíti az (EU) 

.../... [IPA III rendelet] és az (EU) .../... 

[NDICI rendelet] rendeletek hatálya alá 

tartozó határokon átnyúló együttműködési 

programokat, hanem kiegészíti azokat, és 

különösen a kedvezményezettek annak 

érdekében tett erőfeszítéseit, hogy 

előmozdítsák a regionális, 

makroregionális és határokon átnyúló 

együttműködést.  

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Meg kell határozni a támogatható 

régiók és térségek kijelölésének objektív 

kritériumait. E célból indokolt, hogy az 

uniós szinten támogatható régiók és 

térségek azonosítása az 1059/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet26 

által megállapított régiók közös 

osztályozási rendszerén alapuljon. 

(9) Meg kell határozni a támogatható 

régiók és térségek kijelölésének objektív 

kritériumait. E célból indokolt, hogy az 

uniós szinten támogatható régiók és 

térségek azonosítása az 1059/2003/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet26 

által megállapított régiók közös 

osztályozási rendszerén alapuljon. A 

harmadik országok részvételével 

megvalósuló Interreg programok 

esetében, NUTS-osztályozás hiányában 

azokkal egyenértékű területek 

támogathatók az (EU) .../... [IPA III 

rendelet] és az (EU) .../... [NDICI 
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rendelet] rendeletek keretében. 

__________________ __________________ 

26Az Európai Parlament és a Tanács 

1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 

a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.) 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 

a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.) 

 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Továbbra is támogatni kell, vagy – 

ahol szükséges, ki kell alakítani – az 

együttműködés valamennyi dimenzióját az 

Unióval szomszédos harmadik 

országokkal, mivel az ilyen együttműködés 

fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, 

és annak a harmadik országgal határos 

tagállamok régiói számára haszonnal kell 

járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és 

az Unió külső finanszírozási eszközeinek, 

az IPA27-nak, az NDICI28-nek és a 

TOTP29-nek támogatnia kell a határokon 

átnyúló együttműködés, a transznacionális 

együttműködés és a tengeri 

együttműködés, a legkülső régiók 

együttműködése és az interregionális 

együttműködés programjait. Az ERFA-tól 

és az Unió külső finanszírozási eszközeitől 

származó támogatásnak a kölcsönösségen 

és az arányosságon kell alapulnia. Azonban 

az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében 

az ERFA támogatást legalább egyenértékű 

összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-

CBC és a NDICI-CBC keretében, a 

vonatkozó jogi aktusban meghatározott 

legnagyobb összegtől függően, azaz az 

IPA III keretében a pénzügyi keretösszeg 

3 %-áig, és a NDICI 4. cikke (2) 

bekezdésének a) pontja szerinti 

Szomszédsági földrajzi program pénzügyi 

keretösszegének 4 %-áig. 

(10) Továbbra is támogatni kell, vagy – 

ahol szükséges, ki kell alakítani – az 

együttműködés valamennyi dimenzióját az 

Unióval szomszédos harmadik 

országokkal, mivel az ilyen együttműködés 

fontos regionális fejlesztéspolitikai eszköz, 

és annak a harmadik országgal határos 

tagállamok régiói számára haszonnal kell 

járnia. Ennek érdekében az ERFA-nak és 

az Unió külső finanszírozási eszközeinek, 

az IPA27-nak, az NDICI28-nek és a 

TOTP29-nek támogatnia kell a határokon 

átnyúló együttműködés, a transznacionális 

együttműködés, a legkülső régiók 

együttműködése és az interregionális 

együttműködés programjait. Az ERFA-tól 

és az Unió külső finanszírozási eszközeitől 

származó támogatásnak a kölcsönösségen 

és az arányosságon kell alapulnia. Azonban 

az IPA III-CBC és a NDICI-CBC esetében 

az ERFA támogatást legalább egyenértékű 

összegekkel ki kell egészíteni az IPA III-

CBC és a NDICI-CBC keretében, a 

vonatkozó jogi aktus rendelkezéseiben, 

vagyis az (EU) .../... európai parlamenti és 

tanácsi rendelet [IPA III rendelet] [9.]  

cikkében és az (EU) .../... európai 

parlamenti és tanácsi rendelet [NDICI 

rendelet] [18.]  cikkében meghatározott 

legnagyobb összegtől függően. 
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__________________ __________________ 

27(EU) xx/xx rendelet az Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz létrehozásáról 

(HL L xx., y. o.) 

27 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) …/… rendelete (…) az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz 

létrehozásáról (HLLxx, y.o.). 

28(EU) xx/xx rendelet a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 

Eszköz létrehozásáról (HL L xx., y. o.) 

28 Az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) …/… rendelete (…) a Szomszédsági, 

Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési 

Eszköz létrehozásáról (HLLxx, y.o.). 

29A Tanács (EU) xx/xx határozata a 

tengerentúli országoknak és területeknek 

az Európai Unióval való társulásáról, 

amely magában foglalja egyrészről az 

Európai Unió, másrészről Grönland és a 

Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL 

L xx., y. o.). 

29A Tanács (EU) xx/xx határozata a 

tengerentúli országoknak és területeknek 

az Európai Unióval való társulásáról, 

amely magában foglalja egyrészről az 

Európai Unió, másrészről Grönland és a 

Dán Királyság közötti kapcsolatokat (HL 

L xx., y. o.). 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az IPA III támogatásnak főleg 

arra kell összpontosítania, hogy segítse az 

IPA kedvezményezettjeit a demokratikus 

intézmények és a jogállamiság 

megerősítésében, az igazságszolgáltatási 

és a közigazgatási rendszer reformjában, 

az alapvető jogok tiszteletben tartásában, 

valamint a nemek közötti egyenlőség, a 

tolerancia, a társadalmi befogadás és a 

megkülönböztetésmentesség 

előmozdításában. Az IPA támogatásnak 

folytatnia kell az IPA kedvezményezettek 

támogatását a regionális, a makroregionális 

és a határokon átnyúló együttműködés, 

illetve területfejlesztés előmozdítására tett 

erőfeszítéseikben, többek között az Unió 

makroregionális stratégiáinak végrehajtása 

révén. Továbbá az IPA támogatásnak 

foglalkoznia kell a biztonsággal, a 

migrációval és a határigazgatással, 

biztosítva a nemzetközi védelemhez való 

hozzáférést, megosztva a releváns 

(11) Az IPA támogatásnak folytatnia 

kell az IPA kedvezményezettek 

támogatását a regionális, a makroregionális 

és a határokon átnyúló együttműködés, 

illetve területfejlesztés előmozdítására tett 

erőfeszítéseikben, többek között az Unió 

makroregionális stratégiáinak végrehajtása 

révén, valamint továbbra is törekednie kell 

az IPA rendelet [IPA III] [3.] cikkében, 

illetve II. és III. mellékletében 

meghatározott célkitűzések és prioritások 

megvalósítására. 
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információt, fokozva a határellenőrzést, és 

közös erőfeszítéseket téve az illegális 

migráció és a migránscsempészés elleni 

küzdelemben. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Az NDICI támogatás tekintetében 

az Uniónak a vele szomszédos országokkal 

különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a 

jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan 

térségének a létrehozása céljából, amely az 

Unió értékeire épül, és amelyet az 

együttműködésen alapuló szoros és békés 

kapcsolatok jellemeznek. Ennek a 

rendeletnek és az NDICI-nek ezért 

támogatnia kell az érintett makroregionális 

stratégiák belső és külső aspektusait. Ezek 

a kezdeményezések nagy stratégiai 

fontossággal bírnak, és érdembeli politikai 

keretet biztosítanak a partnerországokkal 

kialakított, illetve a partnerországok közötti 

kapcsolatok elmélyítéséhez a kölcsönös 

elszámoltathatóság, valamint a megosztott 

szerep- illetve felelősségvállalás elve 

alapján. 

(12) Az NDICI támogatás tekintetében 

az Uniónak a vele szomszédos országokkal 

különleges kapcsolatokat kell kiépíteni a 

jólét és a jószomszédi viszonyok egy olyan 

térségének a létrehozása céljából, amely az 

Unió külső fellépésének az Európai 

Unióról szóló szerződés 3. cikke (5) 

bekezdésében, 8. és 21. cikkében, valamint 

az Európai Unió működéséről szóló 

szerződés 208. cikkében rögzített 

célkitűzéseire és elveire épül, különösen a 

demokrácia, a jogállamiság, illetve az 

emberi jogok és az alapvető szabadságok 

tiszteletben tartása elveire, amelyek az EU 

alapját képezik, a partnerországokkal és -

régiókkal folytatott párbeszéd és 

együttműködés révén. Ennek a rendeletnek 

és az NDICI-nek ezért támogatnia kell az 

érintett makroregionális stratégiák belső és 

külső aspektusait, valamint továbbra is 

törekednie kell a NDICI rendelet [3.] 

cikkében, illetve II. és III. mellékletében 

meghatározott célkitűzések és prioritások 

megvalósítására Ezek a kezdeményezések 

nagy stratégiai fontossággal bírnak, és 

érdembeli politikai keretet biztosítanak a 

partnerországokkal kialakított, illetve a 

partnerországok közötti kapcsolatok 

elmélyítéséhez a kölcsönös 

elszámoltathatóság, valamint a megosztott 

szerep- illetve felelősségvállalás elve 

alapján. 

 

Módosítás  11 
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Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Meg kell határozni az Interreg 

egyes elemeihez hozzárendelt 

erőforrásokat, beleértve az egyes 

tagállamok részesedését a határokon 

átnyúló együttműködésre, a 

transznacionális együttműködésre és a 

tengeri együttműködésre, a legkülső 

régiókkal folytatott együttműködésre és az 

interregionális együttműködésre szánt 

globális összegekből, valamint a 

tagállamok rendelkezésére álló 

lehetőségeket az ezen elemek közötti 

rugalmasságot illetően. A 2014–2020 

közötti programozási időszakhoz képest a 

határokon átnyúló együttműködés 

részesedését csökkenteni kell, míg a 

transznacionális együttműködés és a 

tengeri együttműködés részesedését 

növelni kell a tengeri együttműködés 

integrálása miatt, és létre kell hozni egy 

új, a legkülső régiók együttműködésére 

vonatkozó elemet. 

(15) Meg kell határozni az Interreg 

egyes elemeihez hozzárendelt 

erőforrásokat, beleértve az egyes 

tagállamok részesedését a határokon 

átnyúló együttműködésre, a 

transznacionális együttműködésre és a 

tengeri együttműködésre, a legkülső 

régiókkal folytatott együttműködésre és az 

interregionális együttműködésre szánt 

globális összegekből, valamint a 

tagállamok rendelkezésére álló 

lehetőségeket az ezen elemek közötti 

rugalmasságot illetően. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Az egynél több tagállam bevonása 

és az ebből következő magasabb igazgatási 

költségek – különösen az ellenőrzések és a 

fordítás költségei – miatt a technikai 

segítségnyújtási költségek felső határának 

megállapításakor magasabb összeget kell 

kijelölni, mint a „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási 

költségek ellensúlyozására a tagállamokat 

ösztönözni kell a közös projektek 

végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív 

terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. 

(24) Az egynél több tagállam és egy 

vagy több harmadik ország bevonása és az 

ebből következő magasabb igazgatási 

költségek – különösen az ellenőrzések és a 

fordítás költségei – miatt a technikai 

segítségnyújtási költségek felső határának 

megállapításakor magasabb összeget kell 

kijelölni, mint a „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzés esetében. A magasabb igazgatási 

költségek ellensúlyozására a tagállamokat 

ösztönözni kell a közös projektek 

végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív 
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Továbbá a korlátozott uniós támogatású 

Interreg–programoknak vagy a külső 

határokon átnyúló együttműködési 

programoknak bizonyos minimális összegű 

technikai segítségnyújtási összeget kell 

kapniuk a hatékony technikai 

segítségnyújtási tevékenységek elégséges 

finanszírozása érdekében. 

terhek csökkentésére, ahol csak lehetséges. 

Továbbá a korlátozott uniós támogatású 

Interreg–programoknak vagy a külső 

határokon átnyúló együttműködési 

programoknak bizonyos minimális összegű 

technikai segítségnyújtási összeget kell 

kapniuk a hatékony technikai 

segítségnyújtási tevékenységek elégséges 

finanszírozása érdekében. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az Interreg programok 

elfogadására vagy módosítására 

vonatkozó egységes feltételek biztosítása 

érdekében a Bizottságra végrehajtási 

hatásköröket kell ruházni. Azonban a 

külső határokon átnyúló együttműködési 

programoknak adott esetben be kell 

tartaniuk az (EU) [IPA III] rendelet és az 

(EU) [NDICI] rendelet szerint kialakított 

bizottsági eljárásokat a programokat 

jóváhagyó első döntés tekintetében. 

(35)  A Bizottságot fel kell hatalmazni 

arra, hogy az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelően 

jogi aktusokat fogadjon el az Interreg 

programok többéves stratégiai 

dokumentum révén történő 

módosításainak elfogadása céljából. 

Azonban a külső határokon átnyúló 

együttműködési programoknak adott 

esetben be kell tartaniuk az (EU) [IPA III] 

rendelet és az (EU) [NDICI] rendelet 

szerint kialakított eljárásokat a 

programokat jóváhagyó első döntés 

tekintetében. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) belső határokon átnyúló 

együttműködés két vagy több tagállam 

szomszédos szárazföldi határrégiói között, 

vagy legalább egy tagállam és a 4. cikk 

(3) bekezdésében felsorolt egy vagy több 

harmadik ország szomszédos szárazföldi 

a) belső határokon átnyúló 

együttműködés két vagy több tagállam 

szomszédos szárazföldi vagy tengeri 

határrégiói között, vagy legalább egy 

tagállam és a 4. cikk (3) bekezdésében 

felsorolt egy vagy több harmadik ország 

szomszédos szárazföldi vagy tengeri 
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határrégiói között; vagy határrégiói között; vagy 

 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető szöveg 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) külső határokon átnyúló 

együttműködés legalább egy tagállam és a 

következők közül egy vagy több entitás 

szomszédos szárazföldi határrégiói között: 

b) külső határokon átnyúló 

együttműködés legalább egy tagállam és a 

következők közül egy vagy több entitás 

szomszédos szárazföldi vagy tengeri 

határrégiói között: 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) transznacionális együttműködés és 

tengeri együttműködés nagyobb 

transznacionális területeken vagy tengeri 

medencék körül, amely nemzeti, regionális 

és helyi programpartnereket érint 

tagállamokban, harmadik országokban és 

partnerországokban és Grönlandon, egy 

magasabb fokú területi integráció elérése 

érdekében („2. elem”; csak 

transznacionális együttműködésre történő 

hivatkozásnál: „2A. elem”; csak tengeri 

együttműködésre történő hivatkozásnál: 

„2B. elem”); 

(2) transznacionális együttműködés 

nagyobb transznacionális területeken vagy 

tengeri medencék körül, amely nemzeti, 

regionális és helyi programpartnereket 

érint tagállamokban és Grönlandon, egy 

magasabb fokú területi integráció elérése 

érdekében; 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A határokon átnyúló (1) A határokon átnyúló 
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együttműködés esetében az ERFA által 

támogatandó régióknak az Unió harmadik 

országokkal vagy partnerországokkal 

közös valamennyi belső és külső 

szárazföldi határa mentén található NUTS 

3. szintű régióknak kell, hogy legyenek. 

együttműködés esetében az ERFA által 

támogatandó régióknak az Unió harmadik 

országokkal vagy partnerországokkal 

közös valamennyi belső és külső 

szárazföldi vagy tengeri határa mentén 

található NUTS 3. szintű régióknak kell 

lenniük. 

 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Azok a tengeri határokon lévő 

régiók, amelyeket a tengeren keresztül 

állandó összeköttetés kapcsol össze, 

szintén támogatandók a határokon átnyúló 

együttműködés keretében. 

(2) Azok a tengeri határokon lévő 

régiók, amelyeket a tengeren keresztül 

állandó összeköttetés vagy egyéb, tartós 

kulturális, történelmi és közlekedési 

összeköttetés kapcsol össze, szintén 

támogatandók a határokon átnyúló 

együttműködés keretében. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A belső határokon átnyúló 

együttműködés Interreg programjai 

magukba foglalhatnak Norvégiában, 

Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő 

olyan régiókat, amelyek megfelelnek a 

NUTS 3. szintű régióknak, valamint 

Liechtensteint, Andorrát és Monacót. 

(3) A belső határokon átnyúló 

együttműködés Interreg programjai 

magukba foglalhatnak Norvégiában, 

Svájcban és az Egyesült Királyságban lévő 

olyan régiókat, amelyek megfelelnek a 

NUTS 3. szintű régióknak, valamint 

Liechtensteint, Andorrát, Monacót és San 

Marinót. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A külső határokon átnyúló 

együttműködés esetében az IPA III vagy az 

NDICI által támogatandó régiók az adott 

partnerország NUTS 3. szintű régiói kell, 

hogy legyenek, vagy NUTS besorolás 

hiányában annak megfelelő területek 

tagállamok és az IPA III vagy az NDICI 

keretében támogatható partnerországok 

közötti valamennyi szárazföldi határ 

mentén. 

(4) A külső határokon átnyúló 

együttműködés esetében az IPA III vagy az 

NDICI által támogatandó régióknak az 

adott partnerország NUTS 3. szintű 

régióinak kell lenniük, vagy NUTS 

besorolás hiányában annak megfelelő 

területeknek a tagállamok és az IPA III 

vagy az NDICI keretében támogatható 

partnerországok közötti valamennyi 

szárazföldi vagy tengeri határ mentén. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A transznacionális és tengeri 

együttműködés esetében az ERFA által 

támogatandó régiók az Unió egybefüggő 

funkcionális területeket lefedő NUTS 

2. szintű régiói kell, hogy legyenek, 

figyelembe véve adott esetben a 

makroregionális stratégiákat vagy a tengeri 

medencékre vonatkozó stratégiákat. 

(1) A transznacionális együttműködés 

esetében az ERFA által támogatandó 

régióknak az Unió funkcionális területeket 

lefedő NUTS 2. szintű régióinak kell 

lenniük, figyelembe véve adott esetben a 

makroregionális stratégiákat vagy a tengeri 

medencékre vonatkozó stratégiákat. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A transznacionális együttműködési és 

tengeri együttműködési Interreg 

programok a következőkre terjedhetnek ki: 

A transznacionális együttműködési Interreg 

programok a következőkre terjedhetnek ki: 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai területi együttműködési 

célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 

2021–2027 közötti programozási időszak 

során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a 

Kohéziós Alapból költségvetési 

kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 

és az (EU) [új CPR] rendelet 

[102. cikkének (1) bekezdésében] 

meghatározott globális forrásokból 8 430 

000 000 EUR-t tesznek ki. 

(1) Az európai területi együttműködési 

célkitűzésre (Interreg) biztosított források a 

2021–2027 közötti programozási időszak 

során az ERFA-ból, az ESZA+-ból és a 

Kohéziós Alapból költségvetési 

kötelezettségvállalásra rendelkezésre álló 

és az (EU) [új CPR] rendelet 

[102. cikkének (1) bekezdésében] 

meghatározott globális forrásokból xx xxx 

xxx xxx EUR-t tesznek ki. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Mindegyik tagállam az 1., 2. és 

3. elem mindegyikére vonatkozó pénzügyi 

allokációjának legfeljebb 15 %-át 

csoportosíthatja át ezen elemek 

valamelyikéről egy vagy több másik 

elemre. 

(4) Mindegyik tagállam az 1., 2. és 3. 

elem mindegyikére vonatkozó pénzügyi 

allokációjának legfeljebb 20%-át 

csoportosíthatja át ezen elemek 

valamelyikéről egy vagy több másik 

elemre. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottságnak végrehajtási jogi aktust 

kell elfogadnia, amely rögzíti a többéves 

stratégiai dokumentumot az ERFA és az 

NDICI vagy az IPA III által támogatott 

külső határokon átnyúló Interreg 

programok tekintetében. Ezt a végrehajtási 

jogi aktust a 63. cikk (2) bekezdésében 

említett tanácsadó bizottsági eljárás 

keretében kell elfogadni. 

A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló 

jogi aktust kell elfogadnia, amely rögzíti a 

többéves stratégiai dokumentumot az 

ERFA és az NDICI vagy az IPA III által 

támogatott külső határokon átnyúló 

Interreg programok tekintetében. 

 

Módosítás  26 
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Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az ERFA és az NDICI által támogatott 

Interreg programok tekintetében e 

végrehajtási jogi aktus tartalmazza az (EU) 

[NDICI] rendelet 12. cikkének (2) 

bekezdésében hivatkozott elemeket. 

Az ERFA és az NDICI által támogatott 

Interreg programok tekintetében e 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

tartalmazza az (EU) [NDICI] rendelet 12. 

cikkének (2) bekezdésében hivatkozott 

elemeket. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg 

programok számára ERFA támogatást kell 

nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a 

NDICI CBC egyenértékű összegeket nyújt 

az érintett stratégiai programozási 

dokumentum keretében. Ez a 

megegyezőség az IPA III vagy az NDICI 

jogalkotási aktusban meghatározott 

maximális összegig érvényes. 

Az egyéni külső határokon átnyúló Interreg 

programok számára ERFA támogatást kell 

nyújtani, feltéve, hogy az IPA III CBC és a 

NDICI CBC legalább egyenértékű 

összegeket nyújt az érintett stratégiai 

programozási dokumentum keretében. Ez a 

hozzájárulás az IPA III vagy az NDICI 

jogalkotási aktusban meghatározott 

maximális összegig érvényes. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2022-ben és 2023-ban az ERFA 

által a külső határokon átnyúló Interreg 

programokhoz nyújtott azon éves 

hozzájárulást, amelyre a Bizottsághoz az 

adott év március 31-ig nem nyújtottak be 

programot, és amelyet a külső Interreg 

programok ugyanazon kategóriájában 

benyújtott másik program céljára nem 

osztottak ki, azoknak a belső határokon 

átnyúló Interreg programoknak kell 

nyújtani, amelyekben az érintett tagállam 

(1) A 2022-ben és 2023-ban az ERFA 

által a külső határokon átnyúló Interreg 

programokhoz nyújtott azon éves 

hozzájárulást, amelyre a Bizottsághoz az 

adott év április 30-ig nem nyújtottak be 

programot, és amelyet a külső Interreg 

programok ugyanazon kategóriájában 

benyújtott másik program céljára nem 

osztottak ki, azoknak a belső határokon 

átnyúló Interreg programoknak kell 

nyújtani, amelyekben az érintett tagállam 
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részt vesz vagy az érintett tagállamok részt 

vesznek. 

részt vesz vagy az érintett tagállamok részt 

vesznek. 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ha 2024. március 31-re még 

mindig vannak olyan külső határokon 

átnyúló Interreg programok, amelyeket 

nem nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az 

ezekhez a programokhoz a 2027-ig 

hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) 

bekezdésében hivatkozott teljes ERFA 

hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az 

IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is 

támogatott más külső határokon átnyúló 

Interreg programra, azoknak a belső 

határokon átnyúló Interreg programoknak 

kell nyújtani, amelyekben az érintett 

tagállam részt vesz vagy az érintett 

tagállamok részt vesznek. 

(2) Ha 2024. április 30-ra még mindig 

vannak olyan külső határokon átnyúló 

Interreg programok, amelyeket nem 

nyújtottak be a Bizottsághoz, akkor az 

ezekhez a programokhoz a 2027-ig 

hátralévő évekre nyújtott, a 9. cikk (5) 

bekezdésében hivatkozott teljes ERFA 

hozzájárulást, amelyet nem osztottak ki az 

IPA III CBC, illetve az NDICI CBC által is 

támogatott más külső határokon átnyúló 

Interreg programra, azoknak a belső 

határokon átnyúló Interreg programoknak 

kell nyújtani, amelyekben az érintett 

tagállam részt vesz vagy az érintett 

tagállamok részt vesznek.  

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett 

ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le 

nem kötött vagy az ugyanazon 

költségvetési évben lekötött, majd teljes 

egészében vagy részben felszabadított éves 

részleteinek megfelelő azon összeget, 

amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, 

illetve az NDICI CBC által is támogatott 

másik külső határokon átnyúló Interreg 

program céljára, azoknak a belső határokon 

átnyúló Interreg programoknak kell 

nyújtani, amelyekben az adott tagállam 

részt vesz vagy az adott tagállamok részt 

Ilyen esetben az (1) bekezdésben említett 

ERFA-ból nyújtott hozzájárulás még le 

nem kötött vagy az ugyanazon 

költségvetési évben lekötött, majd teljes 

egészében vagy részben felszabadított éves 

részleteinek megfelelő azon összeget, 

amelyet nem osztottak ki az IPA III CBC, 

illetve az NDICI CBC által is támogatott 

másik külső határokon átnyúló Interreg 

program céljára, azoknak a belső határokon 

átnyúló Interreg programoknak vagy 

transznacionális együttműködési 

programoknak kell nyújtani, amelyekben 

az adott tagállam részt vesz vagy az adott 
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vesznek. tagállamok részt vesznek. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A társfinanszírozási arány az egyes 

Interreg programok szintjén nem lehet 

magasabb, mint 70 %, kivéve, ha az 

Interreg programok külső határokon 

átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) 

[IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve 

az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy 

ezek keretében elfogadott más jogi aktus 

magasabb százalékot ír elő. 

(1) A társfinanszírozási arány az egyes 

Interreg programok szintjén nem lehet 

magasabb, mint 75%, kivéve, ha az 

Interreg programok külső határokon 

átnyúló vagy 3. eleme tekintetében az (EU) 

[IPA III], (EU) [NDICI] rendeletek, illetve 

az (EU) [TOTP] tanácsi határozat, vagy 

ezek keretében elfogadott más jogi aktus 

magasabb százalékot ír elő. 

 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) a határokon átnyúló 

interkulturális párbeszéd előmozdítása 

kulturális együttműködési projekteken, 

közös alkotáson, emberek közötti 

kapcsolatokon és társadalmi vitán, 

valamint a közös kulturális és nyelvi 

örökség megőrzésének és kezelésének 

támogatásán keresztül; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) az 1. és 2B. elemű Interreg a) az 1. és 2. elemű Interreg 
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programok keretében: programok keretében: 

 

Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – ii alpont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a hatékony közigazgatás bővítése a 

jogi és adminisztratív együttműködés, 

valamint az állampolgárok és intézmények 

közötti együttműködés elősegítésével, 

különösen a határrégiókban lévő jogi és 

egyéb akadályok feloldása céljából; 

ii. a hatékony közigazgatás bővítése a 

jogi és adminisztratív együttműködés, 

valamint az állampolgárok, a civil 

társadalmi szereplők és intézmények 

közötti együttműködés elősegítésével, 

különösen a határrégiókban lévő jogi és 

egyéb akadályok feloldása céljából; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés – a pont – -ii a alpont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. az Unió biztonságának fokozása, 

beleértve a katonai mobilitást; 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 4 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az Interreg-alapok által támogatott, 

külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 

3. elemű Interreg programok keretében, az 

a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös 

bizalomépítés, különösen az emberek 

közötti fellépések ösztönzésével, a 

fenntartható demokrácia kiterjesztésével, 

valamint a civil társadalom szereplőinek és 

a folyamatok reformjában és a 

demokratikus átmenetben betöltött 

szerepüknek a támogatásával; 

c) az Interreg-alapok által támogatott, 

külső határokon átnyúló, valamint a 2. és 

3. elemű Interreg programok keretében, az 

a) és b) pontokon túlmenően: kölcsönös 

bizalomépítés és a megbékélés 

előmozdítása, különösen az emberek 

közötti fellépések ösztönzésével, a 

fenntartható demokrácia kiterjesztésével, 

valamint a független médiának és a civil 

társadalom szereplőinek és a folyamatok 

reformjában és a demokratikus átmenetben 
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betöltött szerepüknek a támogatásával; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A külső határokon átnyúló, 

valamint a 2. és 3. elemű Interreg 

programok keretében az ERFA, és adott 

esetben az Unió külső finanszírozási 

eszközeinek hozzá kell járulniuk a 

„biztonságosabb és veszélytelenebb 

Európa” elnevezésű külső Interreg-

specifikus célkitűzéshez, különösen a 

határátkelés igazgatásának területén, 

valamint a mobilitás és a migráció 

kezelésének területén, beleértve a 

migránsok védelmét. 

(5) A külső határokon átnyúló, 

valamint a 2. és 3. elemű Interreg 

programok keretében az ERFA, és adott 

esetben az Unió külső finanszírozási 

eszközeinek hozzá kell járulniuk a 

„biztonságosabb és veszélytelenebb 

Európa” elnevezésű külső Interreg-

specifikus célkitűzéshez, különösen a 

határátkelés igazgatásának területén, 

valamint a mobilitás és a migráció 

kezelésének területén, beleértve a 

migránsok védelmét. Amennyiben a külső 

finanszírozási eszközökből származó 

pénzeszközöket Interreg programok 

támogatására használják fel, a vonatkozó 

eszközökkel kapcsolatos, az adott [IPA], 

[NDICI] és [TOTP] rendeletben 

meghatározott célkitűzések is 

alkalmazandók. 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az európai területi együttműködés 

célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású 

Interreg programok révén lesz végrehajtva 

a 3. elem kivételével, amely teljes 

egészében vagy részben közvetett vagy 

közvetett irányítás alatt is végrehajtható, 

illetve az 5. elem kivételével, amelyet 

közvetett irányítás alatt kell végrehajtani. 

(1) Az európai területi együttműködés 

célkitűzés (Interreg) megosztott irányítású 

Interreg programok révén lesz végrehajtva 

a 3. elem kivételével, amely teljes 

egészében vagy részben közvetett vagy 

közvetett irányítás alatt is végrehajtható. 
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Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső 

finanszírozási eszközéből biztosító Interreg 

programot a leendő irányító hatóság 

szerinti tagállamnak hat hónapon belül kell 

azt követően benyújtania, hogy a Bizottság 

elfogadta az érintett stratégiai 

programozási dokumentumot a 10. cikk (1) 

bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – 

az Unió egy vagy több külső finanszírozási 

eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus 

szerint. 

Ugyanakkor a támogatást az Unió külső 

finanszírozási eszközéből biztosító Interreg 

programot a leendő irányító hatóság 

szerinti tagállamnak kilenc hónapon belül 

kell azt követően benyújtania, hogy a 

Bizottság elfogadta az érintett stratégiai 

programozási dokumentumot a 10. cikk (1) 

bekezdése, vagy – amennyiben szükséges – 

az Unió egy vagy több külső finanszírozási 

eszközét a vonatkozó alap-jogiaktus 

szerint. 

 

Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az egyes prioritások egységes politikai 

célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy 

vagy több Interreg-specifikus 

célkitűzésnek, illetve technikai 

segítségnyújtásnak felelnek meg. Az egyes 

prioritások egységes politikai 

célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy 

vagy több Interreg-specifikus 

célkitűzésnek, illetve technikai 

segítségnyújtásnak felelnek meg. Egynél 

több prioritás felelhet meg ugyanannak a 

politikai vagy Interreg-specifikus 

célkitűzésnek. 

Az egyes prioritások egységes politikai 

célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy 

vagy több Interreg-specifikus 

célkitűzésnek, illetve technikai 

segítségnyújtásnak felelnek meg. Az egyes 

prioritások egységes politikai 

célkitűzéseknek vagy – adott esetben – egy 

vagy több Interreg-specifikus 

célkitűzésnek, illetve technikai 

segítségnyújtásnak felelnek meg. Egynél 

több prioritás felelhet meg ugyanannak a 

politikai vagy Interreg-specifikus 

célkitűzésnek. Amennyiben a külső 

finanszírozási eszközökből származó 

pénzeszközöket Interreg programok 

támogatására használják fel, a vonatkozó 

eszközökkel kapcsolatos, az adott [IPA], 

[NDICI] és [TOTP] rendeletben 

meghatározott prioritások is 

alkalmazandók. 
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Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 7 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) lefekteti a közös titkárság 

felállítására vonatkozó eljárást; 

b) meghatározza a közös titkárság 

felállítására, és adott esetben a tagállamok 

vagy a harmadik országok igazgatási 

struktúráinak támogatására vonatkozó 

eljárást; 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A műveletek kiválasztásakor a 

monitoringbizottságnak vagy – adott 

esetben – az irányító bizottságnak olyan 

kritériumokat és eljárásokat kell 

megállapítania és alkalmaznia, amelyek 

megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, 

biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, 

és figyelembe veszik az Európai Unió 

Alapjogi Chartáját, valamint a fenntartható 

fejlődés és az Unió környezetvédelmi 

politikájának irányelvét az EUMSZ 11. 

cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése 

szerint. 

A műveletek kiválasztásakor a 

monitoringbizottságnak vagy – adott 

esetben – az irányító bizottságnak olyan 

kritériumokat és eljárásokat kell 

megállapítania és alkalmaznia, amelyek 

megkülönböztetésmentesek és átláthatóak, 

biztosítják a nemek közötti egyenlőséget, 

és figyelembe veszik az Európai Unió 

Alapjogi Chartáját, az emberi jogok 

európai egyezményét, valamint a 

fenntartható fejlődés és az Unió 

környezetvédelmi politikájának irányelvét 

az EUMSZ 11. cikke és a 191. cikkének 

(1) bekezdése szerint. 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 4 bekezdés – j a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ja) Annak biztosítása, hogy a 

kiválasztott műveletek olyan kritériumokat 

és eljárásokat állapítanak meg és 

alkalmaznak, amelyek 

megkülönböztetésmentesek, biztosítják a 
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nemek közötti egyenlőséget, és figyelembe 

veszik az Európai Unió Alapjogi 

Chartáját, az emberi jogok európai 

egyezményét, valamint a fenntartható 

fejlődés és az Unió környezetvédelmi 

politikájának irányelvét az EUMSZ 11. 

cikke és a 191. cikkének (1) bekezdése 

szerint. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Interreg-művelet végrehajtható 

egyetlen országban is, amennyiben a 

programterületre kifejtett hatást és az 

általa élvezett előnyöket a művelet 

alkalmazása során megállapítják. 

(2) Az Interreg-művelet végrehajtható 

egyetlen országban is, amennyiben a 

programra kifejtett, határokon átnyúló 

vagy transznacionális hatásokat és az 

általa élvezett előnyöket a művelet 

alkalmazása során megállapítják. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 3. elembe tartozó Interreg programok 

keretében végzett Interreg műveletek 

esetében a legkülső régiókból és harmadik 

országokból, partnerországokból vagy 

tengerentúli országokból vagy területekről 

származó partnereknek az első 

albekezdésben felsorolt négy dimenzió 

közül csak háromban kell 

együttműködniük. 

A 3. elembe tartozó Interreg programok és 

külső határokon átnyúló programok 

keretében végzett Interreg műveletek 

esetében a legkülső régiókból és harmadik 

országokból, partnerországokból vagy 

tengerentúli országokból vagy területekről 

származó partnereknek az első 

albekezdésben felsorolt négy dimenzió 

közül csak háromban kell 

együttműködniük. 

 

Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 2 bekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A kisprojekt alap 

kedvezményezettje határokon átnyúló jogi 

személy vagy európai területi 

együttműködési csoportosulás. 

(2) A kisprojekt alap 

kedvezményezettje határokon átnyúló jogi 

személy, eurorégió, európai területi 

együttműködési csoportosulás vagy 

valamely országon belüli irányító hatóság 

vagy meglévő intézmény, a programban 

részt vevő országok vagy régiók közötti 

megállapodásnak megfelelően. 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a program projektek megvalósítására 

vonatkozó és végrehajtási szabályai; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] 

cikkeiben, az (EU)[új ERDF] rendelet [4. 

és 6.] cikkeiben vagy az e fejezetben 

lefektetett elszámolhatósági szabályok 

sérelme nélkül, beleértve az azok alapján 

elfogadott jogi aktusokat, a részt vevő 

tagállamok és – adott esetben – harmadik 

országok, partnerországok és tengerentúli 

országok és területek a monitoringbizottság 

közös határozata alapján csak a fenti 

rendelkezések által nem lefedett 

költségkategóriák esetében állapít meg 

kiegészítő szabályokat a költségek 

elszámolhatóságáról az Interreg program 

esetében. Ezek a kiegészítő szabályok 

teljes egészében lefedik a programterületet. 

Az (EU) [új CPR] rendelet [57–62.] 

cikkeiben, az (EU)[új ERDF] rendelet [4. 

és 6.] cikkeiben, az (EU) [IPA] rendelet 

[10.] cikkében, az (EU) [NDICI] rendelet 

[27.] cikkében vagy az e fejezetben 

lefektetett elszámolhatósági szabályok 

sérelme nélkül, beleértve az azok alapján 

elfogadott jogi aktusokat, a részt vevő 

tagállamok és – adott esetben – harmadik 

országok, partnerországok és tengerentúli 

országok és területek a monitoringbizottság 

közös határozata alapján csak a fenti 

rendelkezések által nem lefedett 

költségkategóriák esetében állapít meg 

kiegészítő szabályokat a költségek 

elszámolhatóságáról az Interreg program 

esetében. Ezek a kiegészítő szabályok 

teljes egészében lefedik a programterületet.  
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Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha azonban valamely Interreg program 

pályázati felhívás alapján választ ki 

műveleteket, ezeket a kiegészítő 

szabályokat az első pályázati felhívás 

közzététele előtt kell elfogadni. Minden 

más esetben ezeket a kiegészítő 

szabályokat az első műveletek kiválasztása 

előtt kell elfogadni. 

Ha azonban valamely Interreg program 

pályázati felhívás alapján választ ki 

műveleteket, ezeket a kiegészítő 

szabályokat az egyes pályázati felhívások 

közzététele előtt kell elfogadni. Minden 

más esetben ezeket a kiegészítő 

szabályokat az első műveletek kiválasztása 

előtt kell elfogadni. 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 cikk – 5 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A 2B elem vagy az 1. elem alá 

tartozó Interreg program tekintetében – 

ahol az utóbbi heterogén fejlesztési 

kihívásokkal és igényekkel jellemző 

hosszú határszakaszokra terjed ki –, az 

Interreg programban részt vevő tagállamok 

és – adott esetben – harmadik országok, 

partnerországok vagy tengerentúli 

országok és területek alprogram területeket 

határozhatnak meg. 

(5) Az 1. elem alá tartozó Interreg 

program tekintetében – amennyiben ez 

heterogén fejlesztési kihívásokkal és 

igényekkel jellemző határszakaszokra 

terjed ki –, az Interreg programban részt 

vevő tagállamok és – adott esetben – 

harmadik országok, partnerországok vagy 

tengerentúli országok és területek 

alprogram területeket határozhatnak meg. 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

45 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Amennyiben az irányító hatóság 

nem végez az egész programterületen az 

(EU) [új CPR] rendelet 68. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja szerinti 

ellenőrzéseket, minden egyes tagállam 

kijelöl egy szervezetet vagy egy személyt, 
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amely vagy aki az adott területen belüli 

kedvezményezettek vonatkozásában felel 

az ilyen ellenőrzések elvégzéséért. 

 

 

 



 

PE627.593v03-00 28/29 AD\1171389HU.docx 

HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 

eszközök által támogatott európai területi együttműködési célkitűzésre 

(Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezések 

Hivatkozások COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

REGI 

11.6.2018 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

AFET 

11.6.2018 

Társbizottságok - a plenáris ülésen való 

bejelentés dátuma 

5.7.2018 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Fabio Massimo Castaldo 

10.7.2018 

Vizsgálat a bizottságban 8.10.2018    

Az elfogadás dátuma 21.11.2018    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

47 

4 

5 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas 

Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, 

Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, 

Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, 

Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs 

Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, 

Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz 

Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders 

Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, 

Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio 

López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio 

Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Eleni 

Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko 

 



 

AD\1171389HU.docx 29/29 PE627.593v03-00 

 HU 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG 
NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA 

47 + 

ALDE Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Marietje Schaake, Mirja 

Vehkaperä 

ECR Bas Belder, Marek Jurek, Charles Tannock, Eleni Theocharous 

PPE Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, 

Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David 

McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka 

Šuica, László Tőkés, Željana Zovko 

S&D Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid 

Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris 

Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri 

VERTS/ALE Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé 

 

4 - 

ENF Jean-Luc Schaffhauser 

NI James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz 

 

5 0 

GUE/NGL Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán 

Crespo 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 


