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MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság a Regionális Fejlesztési Bizottság mint illetékes 
bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A projektek kiválasztásakor 
eredményorientált megközelítést kell 
biztosítani; e célból a tagállamoknak össze 
kell hasonlítaniuk a finanszírozási 
kérelmeket, és az eredményeket a 
projektben szereplő megfelelő mutatók 
alapján kell értékelniük. A projektek 
kiválasztásának a kérelmek közvetlen 
összehasonlításán kell alapulnia, 
elkerülve a beadási sorrend szerinti 
elbírálás alkalmazását.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az uniós finanszírozási politikák és 
az Unió gazdasági kormányzása közötti 
kapcsolatot biztosító mechanizmusokat 
tovább kell finomítani, és lehetővé kell 
tenni a Bizottság számára, hogy javaslatot 
tegyen a Tanácsnak egy adott tagállam egy 
vagy több programjára vonatkozó 
kötelezettségvállalások teljes vagy részbeni 
felfüggesztésére, ha a tagállam nem hoz 
hatékony intézkedést a gazdasági 
kormányzási folyamattal összefüggésben. 
Az egységes végrehajtás biztosítása 
érdekében, valamint a meghozandó 
intézkedések pénzügyi hatásának 

(20) Az uniós finanszírozási politikák és 
az Unió gazdasági kormányzása közötti 
kapcsolatot biztosító mechanizmusokat 
tovább kell finomítani, és lehetővé kell 
tenni a Bizottság számára, hogy javaslatot 
tegyen a Tanácsnak egy adott tagállam egy 
vagy több programjára vonatkozó 
kötelezettségvállalások teljes vagy részbeni 
felfüggesztésére, ha a tagállam nem hoz 
hatékony intézkedést a gazdasági 
kormányzási folyamattal összefüggésben. 
Az egységes végrehajtás biztosítása 
érdekében, valamint a meghozandó 
intézkedések pénzügyi hatásának 
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jelentőségére tekintettel a végrehajtási 
jogköröket a Tanács hatáskörébe kell 
utalni, amelynek bizottsági javaslat alapján 
kell eljárnia. A gazdasági kormányzás 
folyamatának keretében meghozandó 
hatékony intézkedések biztosításához 
szükséges határozatok elfogadásának 
megkönnyítése érdekében be kell vezetni a 
fordított minősített többségi szavazás 
eljárását.

jelentőségére tekintettel a végrehajtási 
jogköröket a Tanács hatáskörébe kell 
utalni, amelynek bizottsági javaslat alapján 
és a Parlamenttel folytatott konzultáció 
után kell eljárnia. A gazdasági kormányzás 
folyamatának keretében meghozandó 
hatékony intézkedések biztosításához 
szükséges határozatok elfogadásának 
megkönnyítése érdekében be kell vezetni a 
fordított minősített többségi szavazás 
eljárását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A programok teljesítésének 
vizsgálata céljából a tagállamnak 
monitoringbizottságokat kell felállítania. 
Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 
esetében az éves végrehajtási jelentéseket a 
programvégrehajtásra vonatkozóan a 
tagállam által elérhetővé tett legfrissebb 
információkon és adatokon alapuló éves 
strukturált szakpolitikai párbeszéddel kell 
felváltani.

(27) A programok teljesítésének 
vizsgálata céljából a tagállamnak átlátható 
módon monitoringbizottságokat kell 
felállítania. Az ERFA, az ESZA+ és a 
Kohéziós Alap esetében az éves 
végrehajtási jelentéseket a 
programvégrehajtásra vonatkozóan a 
tagállam által elérhetővé tett legfrissebb 
információkon és adatokon alapuló éves 
strukturált szakpolitikai párbeszéddel kell 
felváltani.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az átalányfinanszírozások azonnali 
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében 
a tagállamok által a 2014–2020 közötti 
időszakban tisztességes, méltányos és 
igazolható számítási módszerrel 
megállapított valamennyi százalékos 
átalány továbbra is alkalmazható a jelen
rendelet alapján támogatott hasonló 
műveletekhez, anélkül, hogy új számítási 

(35) Az átalányfinanszírozások azonnali 
végrehajtásának lehetővé tétele érdekében 
a tagállamok által a 2014–2020 közötti 
időszakban tisztességes, méltányos és 
igazolható számítási módszerrel 
megállapított valamennyi százalékos 
átalány továbbra is alkalmazható az e
rendelet alapján támogatott hasonló 
műveletekhez, anélkül, hogy új számítási 
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módszerre lenne szükség. módszerre lenne szükség, mindazonáltal 
az infláció kellő figyelembevételével.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45a) A határokon átnyúló csalás elleni 
küzdelem céljából gyors és hatékony 
rendszert kell létrehozni az illetékes 
hatóságok közötti kölcsönös igazgatási 
segítségnyújtás révén történő 
információcserére, amely lehetővé teszi a 
két vagy több tagállam közötti ügyletek 
számviteli nyilvántartásának 
keresztellenőrzését, ezáltal biztosítva a 
tagállamok pénzügyi érdekeinek 
védelmére vonatkozó horizontális és 
átfogó megközelítést.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Az ellenőrzések csökkenthetők, 
amennyiben bizonyítható, hogy a program 
legutóbbi két egymást követő évben 
mindvégig hatékonyan működött, mivel azt 
mutatja, hogy az alapokat hosszabb időn 
keresztül hatékonyan és eredményes 
használta fel.

(52) Az ellenőrzések csökkenthetők, 
amennyiben bizonyítható, hogy a program 
legutóbbi két egymást követő évben 
mindvégig hatékonyan működött, mivel azt 
mutatja, hogy az alapokat hosszabb időn 
keresztül hatékonyan és eredményesen 
használták fel, a véletlenszerű és be nem 
jelentett ellenőrzések lehetőségének 
fenntartása mellett.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) A tagállamoknak továbbá meg kell 
előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan 
kezelniük kell minden szabálytalanságot, 
ideértve a kedvezményezettek által 
elkövetett szabálytalanságokat. Emellett az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel18, a 
2988/95/Euratom,EK rendelettel19 és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20

összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más jogellenes
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 
2017/1939 rendeletnek21 megfelelően 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá 
vonhatja az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 
folytatott küzdelemről szóló (EU) 
2017/1371 irányelv22 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A tagállamok 
megteszik a szükséges lépéseket annak 
biztosításához, hogy bármely, uniós 
alapokban részesülő személy vagy entitás 
teljes mértékben együttműködjön az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, és 
megadja a Bizottság, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF), az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára szükséges jogokat es hozzáférést, 
továbbá szavatolja, hogy az uniós alapok 
felhasználásában részt vevő bármely 
harmadik fél ezzel egyenértékű jogokat 
biztosít. A tagállamoknak jelentést kell 
tenniük a Bizottság számára a feltárt 
szabálytalanságokról, ideértve a csalást, az 
ezzel kapcsolatos nyomon követő 
intézkedésekről, valamint az OLAF 
vizsgálatainak nyomon követéséről.

(58) A tagállamoknak továbbá meg kell 
előzniük, fel kell tárniuk és hatékonyan 
kezelniük kell minden szabálytalanságot, 
ideértve a kedvezményezettek által 
elkövetett szabálytalanságokat. Emellett az 
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 
883/2013/EU, Euratom rendelettel18, a 
2988/95/Euratom, EK rendelettel19 és a 
2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel20

összhangban közigazgatási vizsgálatokat –
többek között helyszíni ellenőrzéseket és 
szemléket – végezhet annak megállapítása 
céljából, hogy történt-e csalás, korrupció 
vagy bármilyen más szabálytalan
tevékenység, amely sérti az Unió pénzügyi 
érdekeit. Az Európai Ügyészség az (EU) 
2017/1939 rendeletnek21 megfelelően 
kinyomozhatja és büntetőeljárás alá 
vonhatja az Unió pénzügyi érdekeit érintő 
csalás ellen büntetőjogi eszközökkel 
folytatott küzdelemről szóló (EU) 
2017/1371 irányelv22 szerinti, az Unió 
pénzügyi érdekeit sértő csalást és más 
jogellenes tevékenységeket. A tagállamok 
megteszik a szükséges lépéseket annak 
biztosításához, hogy bármely, uniós 
alapokban részesülő személy vagy entitás 
teljes mértékben együttműködjön az Unió 
pénzügyi érdekeinek védelmében, és 
megadja a Bizottság, az Európai Csalás 
Elleni Hivatal (OLAF), az Európai 
Ügyészség és az Európai Számvevőszék 
számára szükséges jogokat es hozzáférést, 
továbbá szavatolja, hogy az uniós alapok 
felhasználásában részt vevő bármely 
harmadik fél ezzel egyenértékű jogokat 
biztosít. A tagállamoknak jelentést kell 
tenniük a Bizottság számára a feltárt 
szabálytalanságokról, ideértve a csalást, az 
ezzel kapcsolatos nyomon követő 
intézkedésekről, valamint az OLAF 
vizsgálatainak nyomon követéséről.

_________________ _________________

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete 
(2013. szeptember 11.) az Európai Csalás 

18 Az Európai Parlament és a Tanács 
883/2013/EU, Euratom rendelete 
(2013. szeptember 11.) az Európai Csalás 
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Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott 
vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 
1074/1999/Euratom tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 
2013.9.18., 1. o.).

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

19 A Tanács 2988/95/EK, Euratom 
rendelete (1995. december 18.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek 
védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

20 A Tanács 2185/96/Euratom, EK 
rendelete (1996. november 11.) az Európai 
Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással 
és egyéb szabálytalanságokkal szembeni 
védelmében a Bizottság által végzett 
helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról 
(HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

21 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete 
(2017. október 12.) az Európai Ügyészség 
létrehozására vonatkozó megerősített 
együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 
2017.10.31., 1. o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

22 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az 
Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen 
büntetőjogi eszközökkel folytatott 
küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. 
o.).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 

(70) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az előkészítő munkája során átlátható és
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban rögzített 
elveknek megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
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és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „teljesítménymutató”: olyan 
mutató, amellyel a beavatkozás adott 
eredményeit lehet mérni;

12. „teljesítménymutató”: olyan 
minőségi vagy mennyiségi mutató, 
amellyel a beavatkozás adott eredményeit 
lehet mérni;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „eredménymutató”: olyan mutató, 
amivel a támogatott beavatkozások 
rövidtávú hatásait lehet mérni, különös 
hivatkozással a közvetlen címzettekre, a 
célzott népességre és az 
infrastruktúrafelhasználókra;

13. „eredménymutató”: olyan minőségi 
vagy mennyiségi mutató, amellyel a 
támogatott beavatkozások rövid távú 
hatásait lehet mérni, különös hivatkozással 
a közvetlen címzettekre, a célzott 
népességre és az 
infrastruktúrafelhasználókra;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többszintű kormányzáson alapuló 
elvnek megfelelően a tagállamok bevonják 
az említett partnereket a partnerségi 
megállapodások elkészítésébe, valamint a 

(2) A többszintű kormányzáson alapuló 
elvnek megfelelően a tagállamok 
tiszteletben tartják az említett partnereket, 
és bevonják őket a partnerségi 
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programok elkészítésének és 
végrehajtásának teljes folyamatába, többek 
között a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételen 
keresztül is a 34. cikknek megfelelően.

megállapodások elkészítésébe, valamint a 
programok elkészítésének és 
végrehajtásának teljes folyamatába, többek 
között a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételen 
keresztül is a 34. cikknek megfelelően.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2020. július 31-ig 
egyidejűleg értesíti az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot a partnerségről 
szóló európai magatartási kódexre 
vonatkozó, e cikk (3) bekezdésében 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusról. Az említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus nem határozhat meg 
olyan alkalmazási időpontot, amely 
megelőzi az elfogadásának napját.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az e cikkben vagy a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendeletben a 
tagállamok tekintetében megállapított 
valamely kötelezettség megsértése nem 
minősül olyan szabálytalanságnak, amely 
a 98. cikk szerinti pénzügyi korrekcióhoz 
vezet.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról.

(4) A Bizottság legalább évente egy 
alkalommal konzultál a partnereket uniós 
szinten képviselő szervezetekkel a 
programok végrehajtásáról, és az 
eredményről jelentést tesz az Európai 
Parlament és a Tanács számára.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az InvestEU számára 
hozzájárulásként nyújtott összegek alap és 
régiókategória szerint;

e) indokolt esetben az InvestEU 
számára hozzájárulásként nyújtott összegek 
alap és régiókategória szerint;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
partnerségi megállapodást, illetve az e 
rendelet és az alapspecifikus szabályok 
szerinti megfelelőségét. Értékelése során a 
Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi 
a releváns országspecifikus ajánlásokat.

(1) A Bizottság megvizsgálja a 
partnerségi megállapodást, illetve az e 
rendelet és az alapspecifikus szabályok 
szerinti megfelelőségét. Értékelése során a 
Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi 
a releváns országspecifikus ajánlásokat, és 
tiszteletben tartja a partnerség és a 
többszintű kormányzás elveit.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben a Bizottság és 
valamely tagállam között nézeteltérés áll 
fenn egy adott előzetes feltételrendszernek 
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a program prioritásai keretében kitűzött 
konkrét célra való alkalmazhatóságával 
vagy a feltételrendszer teljesítésével 
kapcsolatban, a Bizottságnak kell 
bizonyítania indokolással ellátott 
véleményben mind az alkalmazhatóságot, 
mind pedig a nemteljesítést.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A Bizottság késedelem nélkül 
megszünteti az adott prioritás javára 
történő időközi kifizetések felfüggesztését, 
ha a tagállam megtette az érintett 
programra vonatkozó, a Bizottság 
felfüggesztésről szóló határozata 
meghozatalának időpontjában még nem 
teljesített előzetes feltételrendszer 
teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket. A 
Bizottság késedelem nélkül megszünteti a 
felfüggesztést abban az esetben is, ha a 
programnak az érintett prioritással 
kapcsolatos módosítását követően az adott 
előzetes feltételrendszer már nem 
alkalmazandó.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az eddig alkalmazott mutatók 
jelentősége;

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a tagállam nem hoz 
hatékony intézkedéseket az (1) 
bekezdésnek megfelelően benyújtott 
kérésnek a (3) és a (4) bekezdésben 
meghatározott határidőkre történő 
teljesítése érdekében, akkor a Bizottság a 
91. cikknek megfelelően teljes egészében 
vagy részben felfüggesztheti az érintett 
programok vagy prioritások részére 
nyújtott kifizetéseket.

törölve

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az alábbi esetekben javasolja a 
Tanácsnak, hogy teljes egészében vagy 
részben függessze fel a valamely tagállam 
egy vagy több programjára vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat vagy 
kifizetéseket:

A Bizottság az alábbi esetekben javasolja a 
Tanácsnak, hogy teljes egészében vagy 
részben függessze fel a valamely tagállam 
egy vagy több programjára vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat:

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elsőbbséget kell biztosítani a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
felfüggesztése tekintetében; a kifizetési 
előirányzatokat csak akkor helyénvaló 
felfüggeszteni, ha azonnali intézkedésre 
van szükség, valamint a szabályok jelentős 
be nem tartása esetén. A kifizetések 
felfüggesztése azon kifizetési kérelmekre 
alkalmazandó, amelyeket az érintett 
programok esetében a felfüggesztésről 
szóló határozat időpontja után nyújtanak 
be.

törölve
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások felfüggesztésére 
vonatkozó bizottsági javaslatot a Tanács 
által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, 
ha a Tanács a Bizottság javaslatának 
benyújtását követő egy hónapon belül egy 
végrehajtási jogi aktus révén úgy dönt, 
hogy minősített többséggel elutasítja a 
javaslatot.

A kötelezettségvállalások felfüggesztésére 
vonatkozó bizottsági javaslatot a Tanács 
által elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, 
ha a Tanács a Bizottság javaslatának 
benyújtását követő három hónapon belül 
egy végrehajtási jogi aktus révén úgy dönt, 
hogy minősített többséggel elutasítja a 
javaslatot.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 8 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács egy végrehajtási jogi aktus 
révén a Bizottság kifizetések 
felfüggesztésével kapcsolatos, a (7) 
bekezdésben említett javaslatára 
határozatot fogad el.

törölve

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kötelezettségvállalások vagy 
kifizetések felfüggesztése hatályának és 
szintjének arányosnak kell lennie, 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenlő bánásmódhoz való jogát, és 
figyelembe kell vennie az érintett tagállam 
gazdasági és társadalmi helyzetét, 
különösen a munkanélküliség szintjét, az 
érintett tagállamban a szegénység vagy 

(9) A kötelezettségvállalások 
felfüggesztése hatályának és szintjének 
arányosnak kell lennie, tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenlő 
bánásmódhoz való jogát, és figyelembe 
kell vennie az érintett tagállam gazdasági 
és társadalmi helyzetét, különösen a 
munkanélküliség szintjét, az érintett 
tagállamban a szegénység vagy társadalmi 
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társadalmi kirekesztés uniós átlaghoz 
viszonyított arányát, valamint a 
felfüggesztés hatását az érintett tagállam 
gazdaságára. Külön tényezőként kell 
figyelembe venni a felfüggesztés hatását a 
kedvezőtlen gazdasági és társadalmi 
feltételeket kezelő kritikus fontosságú 
programokra.

kirekesztés uniós átlaghoz viszonyított 
arányát, valamint a felfüggesztés hatását az 
érintett tagállam gazdaságára. Külön 
tényezőként kell figyelembe venni a 
felfüggesztés hatását a kedvezőtlen 
gazdasági és társadalmi feltételeket kezelő 
kritikus fontosságú programokra.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tartós meg nem felelés esetén a 
kötelezettségvállalások felfüggesztése 
meghaladhatja az első albekezdésben 
meghatározott maximális százalékokat.

Tartós meg nem felelés esetén a 
kötelezettségvállalások felfüggesztésének 
felső összeghatára az első albekezdésben 
meghatározott maximális százalékok 
kétszerese.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 11 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács – a Bizottság javaslatára –
határozatot hoz a kifizetések 
felfüggesztésének megszüntetéséről, 
amennyiben teljesülnek az első 
albekezdésben foglalt alkalmazandó 
feltételek.

törölve

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A (7)–(11) bekezdésben 
megállapított eljárás csak akkor 
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alkalmazható, ha:

a) már bevetettek gazdaságirányítási 
eszközöket,

b) ezek az eszközök elégtelennek 
bizonyultak a makrogazdasági és a 
költségvetési stabilitás javítására, és

c) a (7) bekezdés a)-e) pontjaiban 
szereplő esetek valamelyike veszélyezteti a 
kohéziós politikai kiadásokat az adott 
tagállamban.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 12 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az 
Európai Parlamentet e cikk végrehajtásáról. 
Különösen akkor, amikor az (7) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
egyike teljesül egy tagállam esetében, a 
Bizottság haladéktalanul értesíti az Európai 
Parlamentet, és részletesen tájékoztatja 
azokról az alapokról és programokról, 
amelyek kötelezettségvállalásai 
felfüggesztésre kerülhetnek.

A Bizottság folyamatosan tájékoztatja az 
Európai Parlamentet e cikk végrehajtásáról. 
Különösen akkor, amikor az (7) 
bekezdésben meghatározott feltételek 
egyike teljesül egy tagállam esetében, a 
Bizottság haladéktalanul értesíti az Európai 
Parlamentet, és indokolja javaslatát, 
továbbá részletesen tájékoztatja azokról az 
alapokról és programokról, amelyek 
kötelezettségvállalásai felfüggesztésre 
kerülhetnek, valamint a felfüggesztésnek a 
tagállam gazdaságára gyakorolt várható 
hatásáról, az észszerű vitát biztosító 
strukturált párbeszéd és az átlátható 
végrehajtási folyamat előmozdítása 
érdekében. A Bizottság tájékoztatja az 
Európai Parlamentet, mielőtt javaslatot 
tesz a kötelezettségvállalások 
felfüggesztésére vonatkozóan.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 12 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az Európai Parlament felkérheti a 
Bizottságot strukturális párbeszéd 
folytatására e cikk alkalmazásáról, 
tekintettel az első albekezdésben említett 
információk megküldésére.

törölve

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 12 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a kötelezettségvállalások 
felfüggesztésére vagy a felfüggesztés 
megszüntetésére vonatkozó javaslatot 
elküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

A Bizottság a kötelezettségvállalások 
felfüggesztésére vagy a felfüggesztés 
megszüntetésére vonatkozó javaslatot 
annak elfogadása után haladéktalanul 
elküldi az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak, a javaslat indokolásával 
együtt.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az (1)–(12) bekezdés nem 
alkalmazandó az ESZA+-rendelet 
[4(c)(v)(ii)] cikke szerinti prioritásokra és 
programokra.

(13) Az (1)–(12) bekezdés nem 
alkalmazandó az ESZA+-rendelet [4. cikke
(1) bekezdésének xi. pontja] szerinti 
prioritásokra és programokra.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a releváns országspecifikus 
ajánlásokban és más releváns, a 
tagállamnak címzett uniós ajánlásokban 
azonosított kihívások;

iii. a releváns országspecifikus 
ajánlásokban azonosított kihívások;
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés c) és d) pontja nem 
alkalmazandó az ESZA+-rendelet 
[4(c)(vii)]. cikkében foglalt egyedi 
célkitűzésre.

E bekezdés c) és d) pontja nem 
alkalmazandó az ESZA+-rendelet [4. cikke 
(1) bekezdésének xi. pontjában] foglalt 
egyedi célkitűzésre.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós 
Alap közösen támogatást nyújthat 
„Beruházás a munkahelyteremtésbe és 
növekedésbe” célkitűzés égisze alatt 
megvalósuló programok számára.

(1) Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós 
Alap közösen támogatást nyújthat a 
„beruházás a munkahelyteremtésbe, a 
növekedésbe és a társadalmi 
befogadásba” célkitűzés égisze alatt 
megvalósuló programok számára.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Annak érdekében, hogy 
elkerülhetők legyenek az olyan helyzetek, 
amikor fel kell függeszteni a kifizetéseket, 
a Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
adminisztratív felkészültség hiánya miatt 
megfelelőségi problémákkal küszködő 
tagállamok és régiók az igazgatási 
kapacitásaik javítását célzó megfelelő 
technikai segítségnyújtásban 
részesüljenek.

Módosítás 37
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Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválasztott műveletek száma, 
azok teljes elszámolható költsége, az 
alapokból nyújtott hozzájárulás és a 
kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé bejelentett összes 
elszámolható kiadás, mindezek 
beavatkozástípusonkénti bontásban;

a) a minden évben január 31-ig, 
március 31-ig, május 31-ig, július 31-ig, 
szeptember 30-ig és november 30-ig 
esedékes adattovábbítások esetén a 
kiválasztott műveletek száma, azok teljes 
elszámolható költsége, az alapokból 
nyújtott hozzájárulás és a 
kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé bejelentett összes 
elszámolható kiadás, mindezek 
beavatkozástípusonkénti bontásban;

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a teljesítmény- és 
eredménymutatók értékei a kiválasztott 
műveletek esetében, valamint a műveletek 
által elért értékek.

b) kizárólag a minden évben május 
31-ig és november 30-ig esedékes 
adattovábbítások esetén a teljesítmény- és 
eredménymutatók értékei a kiválasztott 
műveletek esetében, valamint a műveletek 
által elért értékek.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják a 
monitoringrendszer és a mutatókra 
vonatkozó adatok minőségét és 
megbízhatóságát.

(4) A tagállamok biztosítják a 
monitoringrendszer és a mutatókra 
vonatkozó adatok minőségét, 
függetlenségét és megbízhatóságát.
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