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MÓDOSÍTÁSOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

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 
határokon átnyúló együttműködést, a 
transznacionális együttműködést, a tengeri 
együttműködést, a legkülső régiók 
együttműködését és az interregionális 
együttműködést.

(3) Annak érdekében, hogy az ERFA 
különböző szinteken támogassa az Unió 
területének harmonikus fejlődését, az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
(Interreg) keretében kell támogatnia a 
határokon átnyúló együttműködést, a 
transznacionális együttműködést, a tengeri 
együttműködést, a legkülső régiók 
együttműködését és az interregionális 
együttműködést a kultúra és a kreativitás 
területén is, különös hangsúlyt fektetve a 
humán készségek és képességek – mint a 
gazdasági és társadalmi fejlődés 
kulcsfontosságú tényezőinek –
megerősítésére, ugyanakkor kellő 
figyelmet fordítva a kiegészítő 
finanszírozást igénylő képzési 
programokra is; 

Módosítás 2

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 

(4) A határokon átnyúló 
együttműködés elemének a határrégiókban 
közösen meghatározott közös kihívások –
többek között a kulturális különbségek és 
a nyelvi korlátok – leküzdését kell 
megcéloznia, mivel ezek akadályozhatják 
az integrációt, korlátozhatják az 
egymással való interakciót, illetve a határ 
mindkét oldalán csökkentik az emberek és
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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.

a vállalkozások lehetőségeit, valamint ki 
kell aknáznia a határ menti területekben 
rejlő kihasználatlan 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.

__________________ __________________

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 
határrégióiban, COM(2017) 534 final, 
2017.9.20.

23 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és 
az Európai Parlamentnek – A növekedés és 
a kohézió előmozdítása az EU 
határrégióiban, COM(2017) 534 final, 
2017.9.20.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban a határokon átnyúló és 
transznacionális együttműködés terén a 
legkülső régiókban szerzett tapasztalat 
alapján, ahol mindkét elem kombinációja 
együttműködési területenként egyetlen 
programban történő kombinációja nem 
idézett elő elegendő egyszerűsítést a 
programhatóságok és a kedvezményezettek 
számára, ott egyedi legkülső régió elemet
kell létrehozni ahhoz, hogy a legkülső 
régiók a leghatékonyabban és a 
legegyszerűbben működhessenek együtt a 
szomszédos országokkal és területekkel.

(7) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban a határokon átnyúló és 
transznacionális együttműködés terén a 
legkülső régiókban szerzett tapasztalat 
alapján, ahol mindkét elem kombinációja 
együttműködési területenként egyetlen 
programban történő kombinációja nem 
idézett elő elegendő egyszerűsítést a 
programhatóságok és a kedvezményezettek 
számára, ott egyedi legkülsőrégió-elemet
kell létrehozni ahhoz, hogy az 
együttműködésen és a kölcsönös 
megértésen alapuló erős és fenntartható 
kötelékek létrehozása érdekében a 
legkülső régiók a leghatékonyabban és a 
legegyszerűbben működhessenek együtt a 
szomszédos országokkal és területekkel.

Módosítás 4
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban az Interreg keretében az 
interregionális együttműködési programok 
terén szerzett tapasztalatok alapján, 
valamint a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjaiban az ilyen 
együttműködés hiányából kiindulva az 
interregionális együttműködési elemnek 
konkrétabban kell összpontosítania a 
kohéziós politika hatékonyságának 
növelésére. Ezt az elemet ezért két 
programra kell korlátozni; egy programra 
abból a célból, hogy lehetővé tegyen 
minden fajta tapasztalatot, innovatív 
megközelítést és kapacitásépítést mindkét 
célkitűzés programjai számára, és 
támogassa a létrehozott területi 
együttműködés európai csoportosulásait, 
vagy azok létrehozását az Európai 
Parlament és a Tanács 1082/2006/EK 
rendelet24 szerint, egy másik programra 
pedig a fejlődési irányzatok elemzésének 
fejlesztése céljából. Az Unió területén 
történő projektalapú együttműködést be 
kell építeni az interregionális innovációs 
beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt 
szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság 
„Az innováció erősítése Európa régióiban: 
az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái”25 című 
közleményének megvalósításával, 
különösen a tematikus intelligens 
szakosodási platformok támogatása 
céljából olyan területeken, mint az energia, 
az ipari modernizáció vagy az agrár-
élelmiszeripar. Végül pedig, a funkcionális 
városi területekre vagy városi területekre 
összpontosító integrált területi fejlesztést a 
programokon belül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjain belül, és egyetlen 
ehhez tartó eszközben, az „Európai városi 
kezdeményezésben” koncentráltan kell 

(8) A 2014–2020 közötti programozási 
időszakban az Interreg keretében az 
interregionális együttműködési programok 
terén szerzett tapasztalatok alapján, 
valamint a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjaiban az ilyen 
együttműködés hiányából kiindulva az 
interregionális együttműködési elemnek 
konkrétabban kell összpontosítania a 
kohéziós politika hatékonyságának 
növelésére. Ezt az elemet ezért két 
programra kell korlátozni; egy programra 
abból a célból, hogy lehetővé tegyen 
minden fajta tapasztalatot, innovatív 
megközelítést és kapacitásépítést mindkét 
célkitűzés programjai számára, és 
támogassa a létrehozott területi 
együttműködés európai csoportosulásait, 
vagy azok létrehozását az Európai 
Parlament és a Tanács 1082/2006/EK 
rendelet24 szerint, egy másik programra 
pedig a fejlődési irányzatok elemzésének 
fejlesztése céljából. Az Unió területén 
történő projektalapú együttműködést be 
kell építeni az interregionális innovációs 
beruházásokra vonatkozó új elembe, és azt 
szorosan össze kell kapcsolni a Bizottság 
„Az innováció erősítése Európa régióiban: 
az ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái”25 című 
közleményének megvalósításával, 
különösen a tematikus intelligens 
szakosodási platformok támogatása 
céljából olyan területeken, mint az energia, 
az ipari modernizáció, a kultúra, a 
kulturális örökség, a kulturális és kreatív 
ágazatok, az agrár-élelmiszeripar, a 
humán készségek és képességek 
megerősítése, illetve a közös kulturális 
örökség megőrzése és népszerűsítése. 
Végül pedig, a funkcionális városi 
területekre vagy városi területekre 
összpontosító integrált területi fejlesztést a 
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kezelni. Az interregionális együttműködési
elemhez tartozó két programnak ki kell 
terjednie az egész Unióra, és harmadik 
országok részvételére is nyitottnak kell 
lennie.

programokon belül a „Beruházás a 
munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 
célkitűzés programjain belül, és egyetlen 
ehhez tartó eszközben, az „Európai városi 
kezdeményezésben” koncentráltan kell 
kezelni. Az interregionális együttműködési 
elemhez tartozó két programnak ki kell 
terjednie az egész Unióra, és harmadik 
országok részvételére is nyitottnak kell 
lennie.

_________________ _________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) 
az európai területi együttműködési 
csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 
19. o.).

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
1082/2006/EK rendelete (2006. július 5.) 
az európai területi együttműködési 
csoportosulásról (HL L 210., 2006.7.31., 
19. o.).

25 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az innováció 
erősítése Európa régióiban: az 
ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái – COM(2017) 376 
final, 2017.7.18

25 A Bizottság közleménye az Európai 
Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 
Régiók Bizottságának – Az innováció 
erősítése Európa régióiban: az 
ellenállóképes, inkluzív és fenntartható 
növekedés stratégiái – COM(2017) 376 
final, 2017.7.18.

Módosítás 5

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, 

(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, illetve az inkluzív és 
fenntartható oktatási rendszerek 
kialakításában azzal a céllal, hogy a 
fiatalok számára a horizontális ifjúsági 
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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 
információt, fokozva a határellenőrzést, és 
közös erőfeszítéseket téve az illegális 
migráció és a migránscsempészés elleni 
küzdelemben.

politikák révén több minőségi lehetőség 
álljon rendelkezésre. 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 
információt, fokozva a határellenőrzést, és 
közös erőfeszítéseket téve az illegális 
migráció és a migránscsempészés elleni 
küzdelemben.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az ERFA az Interreg keretében a 
kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez 
kell, hogy hozzájáruljon. A különböző 
tematikus célkitűzésekhez tartozó egyedi 
célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell 
igazítani az Interreg egyedi 
szükségleteihez, további egyedi 
célkitűzésekkel egészítve ki a „szociálisabb 
Európát a szociális jogok európai 
pillérének megvalósításával” elnevezésű 
politikai célkitűzést, az ESZA-típusú 
beavatkozások lehetővé tétele érdekében.

(17) Az ERFA az Interreg keretében a 
kohéziós politika egyedi célkitűzéseihez 
kell, hogy hozzájáruljon. A különböző 
tematikus célkitűzésekhez tartozó egyedi 
célkitűzések jegyzékét azonban hozzá kell 
igazítani az Interreg egyedi 
szükségleteihez, további egyedi 
célkitűzésekkel egészítve ki a „szociálisabb 
Európát a szociális jogok európai 
pillérének megvalósításával” elnevezésű 
politikai célkitűzést, az ESZA-típusú 
beavatkozások lehetővé tétele érdekében, 
különös tekintettel az oktatáshoz való 
hozzáférésre, a fiatalok számára biztosított 
több minőségi lehetőség létrehozására és a 
kulturális integrációra.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Ennek a rendeletnek két új Interreg-
specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy 
olyan célkitűzést, amely erősíti az 
intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és 
adminisztratív együttműködést, különösen 
ahol az a Határrégiókról szóló közlemény 
megvalósításához kapcsolódik, fokozza az 
együttműködést az állampolgárok és az 
intézmények között, valamint a 
makroregionális és tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiák kidolgozását és 
koordinálását, és egy olyan célkitűzést, 
amely olyan egyedi külső együttműködési 
kérdésekkel foglalkozik, mint a biztonság, 
a védelem, a határátkelés irányítása és a 
migráció.

(19) Ennek a rendeletnek két új Interreg-
specifikus célkitűzést kell bevezetnie: egy 
olyan célkitűzést, amely erősíti az 
intézményi kapacitást, szélesíti a jogi és 
adminisztratív együttműködést, különösen 
ahol az a Határrégiókról szóló közlemény 
megvalósításához kapcsolódik, fokozza az 
együttműködést az állampolgárok, a 
társadalmi szervezetek és az intézmények 
között, valamint a makroregionális és 
tengeri medencékre vonatkozó stratégiák 
kidolgozását és koordinálását, és egy olyan 
célkitűzést, amely olyan egyedi külső 
együttműködési kérdésekkel foglalkozik, 
mint a biztonság, a védelem, a határátkelés 
irányítása és a migráció.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Pontosítani kell az irányadó 
szabályokat a kis projektre vonatkozó 
alapok tekintetében, amelyek az Interreg 
megléte óta folyamatosan megvalósulnak, 
de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi 
rendelkezések. Amint a Régiók 
Bizottságának véleménye „Emberek 
közötti és kis méretű projektek a határokon 
átnyúló együttműködési programokban”32

címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok 
fontos szerepet játszanak az emberek és 
intézmények közötti bizalomépítésben, 
nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, 
és jelentősen hozzájárulnak a határokon 
átnyúló együttműködési programok átfogó 
céljához a határ menti akadályok 
leküzdése, valamint a határ menti területek 
és állampolgáraik integrálása révén. Annak 
érdekében, hogy egyszerűsítsük a kis 
projektek finanszírozásának irányítását a 
végső kedvezményezettek számára, akik 

(23) Pontosítani kell az irányadó 
szabályokat a kis projektre vonatkozó 
alapok tekintetében, amelyek az Interreg 
megléte óta folyamatosan megvalósulnak, 
de soha nem vonatkoztak rájuk egyedi 
rendelkezések. Amint a Régiók 
Bizottságának véleménye „Emberek 
közötti és kis méretű projektek a határokon 
átnyúló együttműködési programokban”32

címmel rámutat, az ilyen kisprojekt alapok 
fontos szerepet játszanak az emberek és 
intézmények közötti bizalomépítésben, 
nagy európai hozzáadott értéket nyújtanak, 
és jelentősen hozzájárulnak a határokon 
átnyúló együttműködési programok átfogó 
céljához a határ menti akadályok 
leküzdése, valamint a határ menti területek 
és állampolgáraik integrálása révén. 
Különösen a kulturális, művészi és 
polgárközpontú, határon átnyúló 
kezdeményezéseket kell támogatniuk.
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gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, 
hogy uniós alapokra pályázzanak, egy 
bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell 
tenni az egyszerűsített költség-opciók és az 
átalány összegek alkalmazását.

Annak érdekében, hogy egyszerűsítsük a 
kis projektek finanszírozásának irányítását 
a végső kedvezményezettek számára, akik 
gyakran nincsenek hozzászokva ahhoz, 
hogy uniós alapokra pályázzanak, egy 
bizonyos küszöbérték alatt kötelezővé kell 
tenni az egyszerűsített költség-opciók és az 
átalány összegek alkalmazását.

_________________ _________________

32 A Régiók Európai Bizottságának 
véleménye – Emberek közötti és kis 
méretű projektek a határokon átnyúló 
együttműködési programokban, 2017. 
július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

32 A Régiók Európai Bizottságának 
véleménye – Emberek közötti és kis 
méretű projektek a határokon átnyúló 
együttműködési programokban, 2017. 
július 12. (HL C 342., 2017.10.12., 38. o.)

Módosítás 9Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az oktatáshoz, képzéshez és 
élethosszig tartó tanuláshoz való
hozzáférés és azok minőségének határokon 
átnyúló javítása az elismert iskolázottság 
és szakképzettség szintjének növelése 
céljából;

b) a minőségi oktatáshoz, képzéshez 
és élethosszig tartó tanuláshoz való,
határokon átnyúló hozzáférés javítása az 
iskolázottság, a fiatalok és a kutatók 
mobilitásának növelése, valamint a nyelvi 
és egyéb humán készségek és 
kompetenciák megerősítése céljából;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az oktatási, kulturális, művészeti, 
kreatív, audiovizuális és kutatási 
intézmények közti határon átnyúló 
partnerségek kialakításának ösztönzése és 
támogatása a határ menti régiókban 
megvalósítandó kölcsönös megértés és 
párbeszéd támogatása érdekében, a nyelvi 
sokszínűség, valamint az oktatási és 
kultúrpolitika, illetve a kulturális, kreatív, 
művészeti és audiovizuális ágazatok –
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mint a társadalmi innováció hajtóerői –
szerepének növelése.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a kultúra és a kulturális 
szolgáltatások határon átnyúló 
elérhetőségének javítása;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) az oklevelek, bizonyítványok, 
készségek és kompetenciák kölcsönös 
elismerésének előmozdítása a határokon 
átnyúló oktatási, képzési és foglalkoztatási 
lehetőségek növelése érdekében;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a társadalmi befogadás elősegítése 
és közdelem a szegénység ellen, többek 
között az egyenlő esélyek határon átnyúló 
növelésével és a megkülönböztetés elleni 
küzdelemmel.

e) a társadalmi befogadás – többek 
között a migránsok társadalmi 
befogadásának – elősegítése és közdelem 
a szegénység ellen, többek között az 
egyenlő esélyek határon átnyúló 
növelésével és a megkülönböztetés elleni 
küzdelemmel.
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Módosítás l

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a kulturális szolgáltatásokhoz és a 
sportinfrastruktúrákhoz való hozzáférés 
javítása, a művészek mobilitásának és a 
kulturális cseréknek a támogatása, 
amelyek hozzájárulnak a közös kulturális 
örökség megőrzéséhez és 
népszerűsítéséhez, valamint a különböző –
rendszerint – makacs előítéletek és 
sztereotípiák elleni küzdelemhez, a 
társadalmi integráció fokozásához, 
valamint a társadalmi és nyelvi akadályok 
elhárításához;

Módosítás 15

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, különösen az emberek 
közötti fellépések és a fiatalok mobilitás 
során szerzett tapasztalatainak 
ösztönzésével, a fenntartható demokrácia 
kiterjesztésével, valamint a civil 
társadalom szereplőinek és a folyamatok 
reformjában és a demokratikus átmenetben 
betöltött szerepüknek a támogatásával;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés
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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, az interkulturális 
közvetítést és a nyelvi támogatást;

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. gazdasági, társadalmi és területi 
egyenlőtlenségek;

i. gazdasági, társadalmi, demográfiai
és területi egyenlőtlenségek;

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés – b pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. új kulturális, oktatási és nyelvi 
sajátosságok és akadályok;

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az egyes Interreg programok 
értékelésekor a Bizottság figyelembe veszi 
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a program társadalomra és helyi 
közösségekre gyakorolt általános pozitív 
hatását, különös tekintettel a társadalmi 
és gazdasági fejlődésre, illetve 
inkluzivitásra, az interkulturális 
párbeszédre és a kölcsönös megértésre.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (EU) [új CPR] rendelet [22. cikkének] 
b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi 
fejlesztés (CLLD) Interreg programokban 
valósítható meg, amennyiben az adott helyi 
akciócsoportok tagjai olyan társadalmi-
gazdasági köz- és magánérdekek 
képviselői, amelyekben nem egyetlen 
érdekcsoport ellenőrzi a döntéshozatalt, 
illetve legalább két részt vevő ország, 
amelyek közül legalább az egyik tagállam.

Az (EU) [új CPR] rendelet [22. cikkének] 
b) pontja szerinti közösségvezérelt helyi 
fejlesztés (CLLD) Interreg programokban 
valósítható meg, amennyiben az adott helyi 
akciócsoportok tagjai a társadalmi-
gazdasági köz- és magánérdekek – többek 
között társadalmi szervezetek – képviselői, 
és nem egyetlen érdekcsoport ellenőrzi 
bennük a döntéshozatalt, illetve legalább 
két részt vevő ország képviselteti magát 
bennük, amelyek közül legalább az egyik 
tagállam. A helyi akciócsoportoknak az 
összes társadalmi-gazdasági csoport és 
korcsoport – többek között a kisebbségek, 
a fogyatékossággal élő személyek és a 
hátrányos helyzetű személyek –
tekintetében reprezentatívnak kell 
lenniük.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 30 000 000 EUR alatti teljes 
felosztású Interreg programok esetében a 
technikai segítségnyújtáshoz szükséges, 
EUR-ban kifejezett összeget és a kapott 
százalékarányt rögzíteni kell az érintett 
Interreg programot jóváhagyó bizottsági 

(4) A 30 000 000 EUR alatti teljes 
felosztású Interreg programok esetében a 
technikai segítségnyújtáshoz szükséges
összeget euróban kell kifejezni, és a kapott 
százalékarányt rögzíteni kell az érintett 
Interreg programot jóváhagyó bizottsági 
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határozatban. határozatban.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az irányító hatóság az Interreg 
program jóváhagyása után egy éven belül 
köteles benyújtani az értékelési tervet a 
monitoringbizottság részére.

(6) Az irányító hatóság az Interreg 
program jóváhagyásának dátuma után 12 
hónapon belül köteles benyújtani az 
értékelési tervet a monitoringbizottság 
részére.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság az Interreg 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül gondoskodik egy olyan 
weboldalról, ahol a feladatkörébe tartozó 
egyes Interreg programokról információk 
érhetők el, beleértve a program 
célkitűzéseit, tevékenységeit, az elérhető 
finanszírozási lehetőségeket és az 
eredményeket.

(2) Az irányító hatóság az Interreg 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül gondoskodik egy olyan 
weboldalról, ahol a feladatkörébe tartozó 
egyes Interreg programokról információk 
érhetők el. A weboldalon rendelkezésre 
bocsátott tájékoztatás kiterjed a program 
célkitűzéseire, tevékenységeire, az elérhető 
finanszírozási lehetőségekre és az 
eredményekre.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben egy művelet 
végrehajtása szolgáltatásra vonatkozó 
közbeszerzést, szállítási vagy 
munkaszerződéseket követel meg a 
kedvezményezett részéről, a következő 

(1) Amennyiben egy művelet 
végrehajtása szolgáltatásra vonatkozó 
közbeszerzést, árubeszerzésre irányuló 
szerződést vagy építési beruházásra 
irányuló szerződést követel meg – illetve 
mindkettőt megköveteli – a 
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szabályok alkalmazandók: kedvezményezett részéről, a következő 
szabályok alkalmazandók:

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben a kedvezményezett 
ajánlatkérő vagy a közbeszerzési 
eljárásokra alkalmazandó uniós 
jogszabályok értelmében vett 
közszolgáltató ajánlatkérő, az uniós 
jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott 
nemzeti törvényeket, rendeleteket és 
adminisztratív rendelkezéseket 
alkalmazhatja;

a) amennyiben a kedvezményezett a 
2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1a értelmében ajánlatkérő, az uniós 
jogszabályokkal kapcsolatban elfogadott 
nemzeti törvényeket, rendeleteket és 
adminisztratív rendelkezéseket 
alkalmazhatja;

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) 
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről.(HL 
L 94., 2014.3.28., 96. o.)
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