
AD\1169593HU.docx PE627.868v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2014-2019

Gazdasági és Monetáris Bizottság

2018/0196(COD)

22.11.2018

VÉLEMÉNY

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részéről

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a 
Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs 
Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre 
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

A vélemény előadója: Ivana Maletić



PE627.868v02-00 2/18 AD\1169593HU.docx

HU

PA_Legam



AD\1169593HU.docx 3/18 PE627.868v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A közös rendelkezések megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslat hét európai alapot terel közös irányítás alá. A cél egy közös, egyszerűsített és 
konszolidált szabályrendszer kialakítása, valamint a programhatóságok és kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek csökkentése. 

Az előadó egyetért azzal, hogy egyszerűsíteni kell a megközelítést, növelni a rugalmasságot, 
valamint csökkenteni kell a kedvezményezettekre és az irányító szervekre háruló szükségtelen 
adminisztratív terheket a jogszerűség és szabályosság magas szintű biztosítása mellett. 

Az előadó üdvözli, hogy közös rendelkezésekről szóló rendeletjavaslat egyik fő célkitűzése a 
programok szorosabb összehangolása az EU prioritásaival, hatékonyságuk megnövelése, 
különösen az európai szemeszterrel való kapcsolat szorosabbra fűzése. Az előadó úgy véli, 
hogy a programozási időszak kezdete óta elfogadott vagy módosított vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokon alapuló programmódosítások szükségességét, valamint a 
tagállamokhoz intézett, a vonatkozó programok felülvizsgálatára és módosítások 
előterjesztésére irányuló bizottsági kérelmet (amennyiben ez a vonatkozó tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához szükséges), csak akkor kell mérlegelni, ha a tagállam számára 
a reformtámogatási program keretében rendelkezésre álló összes pénzeszköz elfogyott, mivel 
a reformtámogatási program szerinti reformvégrehajtási eszköz az európai szemeszter 
keretében azonosított kihívások kezelésére törekvő reformokat fedi le, és az alapokat az első 
szakaszban a lakosság aránya szerint, a második szakaszban pedig a versenyalapú pályázati 
felhívások útján ítélik oda a tagállamok számára. 

Ami az alapok eredményességét a körültekintő gazdasági kormányzással összekötni hivatott 
intézkedéseket illeti, a Bizottság és a Tanács hozhat határozatot az Európai Parlament 
egyértelmű álláspontja nélkül is, pusztán az adott intézkedések végrehajtásáról tájékoztatva ez 
utóbbit. Az előadó szükségesnek tartja a Parlament szerepének ekképpen történő 
megerősítését, javasolva, hogy az Európai Parlamenttel folytatott strukturált párbeszéd után 
tekintsék a Tanács által elfogadottnak a kötelezettségvállalások felfüggesztésére irányuló 
javaslatot vagy az ilyen felfüggesztés megszüntetésére irányuló javaslatot.

Az előadó egy „mentesítési záradék” bevezetését javasolja, amely lehetővé teszi a Bizottság 
számára, hogy kivételes gazdasági körülmények esetén, vagy az érintett tagállam indokolt 
kérését követően tegyen javaslatot a felfüggesztés megszüntetésére.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A partnerség elve az alapok 
végrehajtásának egy kulcsfontosságú 
szempontja, amely a többszintű irányítási 
megközelítésre épül, és biztosítja a civil 
társadalom és a szociális partnerek 
részvételét. A partnerségek szervezésének 
folytonossága érdekében a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet13 továbbra is érvényes.

(11) A partnerség elve az alapok 
végrehajtásának egy kulcsfontosságú 
szempontja, amely a többszintű, helyi, 
regionális és nemzeti szintű irányítási 
megközelítésre épül, és biztosítja a civil 
társadalom és a szociális partnerek 
részvételét. A partnerségek szervezésének 
folytonossága érdekében a 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet13 továbbra is érvényes.

_________________ _________________

13 A Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
január 7.) az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai magatartási 
kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.).

13 A Bizottság 240/2014/EU 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. 
január 7.) az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében megvalósított 
partnerségre vonatkozó európai magatartási 
kódexről (HL L 74., 2014.3.14., 1. o.).

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását és maximalizálni a főként az 
alapokból, az európai beruházásstabilizáló 

(12) Uniós szinten a gazdaságpolitikai 
koordináció európai szemesztere jelenti a 
nemzeti reformprioritások 
meghatározásának és végrehajtásuk 
felügyeletének keretét. A tagállamok ezen 
reformprioritások támogatására saját 
többéves nemzeti beruházási stratégiákat 
dolgoznak ki. Ezeket a stratégiákat, melyek 
a nemzeti és uniós támogatásra ajánlott, 
prioritást élvező beruházási projektek 
felvázolására és koordinálására irányulnak, 
az éves nemzeti reformprogramokkal 
együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 
elősegíteni az uniós támogatások koherens 
felhasználását, maximalizálni a főként az 
alapokból, a reformtámogató programból, 
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funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 
pénzügyi támogatások hozzáadott értékét.

az európai beruházásstabilizáló funkcióból 
és az InvestEU-ból biztosított pénzügyi 
támogatások hozzáadott értékét, és 
elősegíteni az európai szemeszter 
folyamatában meghatározott prioritások 
végrehajtását.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy miként kell figyelembe 
venni az EUMSZ 121. cikkének (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokat és az EUMSZ 
148. cikkének (4) bekezdése szerint 
elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokat a 
programozási dokumentumok 
elkészítésekor. A 2021–2027 közötti 
programozási időszak (a továbbiakban: 
programozási időszak) alatt a 
tagállamoknak rendszeresen be kell 
mutatniuk a monitoringbizottság és a 
Bizottság számára az országspecifikus 
ajánlások támogatására indított programok 
végrehajtásának alakulását. A félidős 
felülvizsgálat során a tagállamoknak 
többek között mérlegelniük kell, hogy a 
programozási időszak kezdetét követően 
elfogadott vagy módosított vonatkozó 
országspecifikus ajánlások érvényesítése 
érdekében szükség van-e a programok 
módosítására.

(13) A tagállamoknak figyelembe kell 
venniük az EUMSZ 121. cikkének (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokat és az EUMSZ 
148. cikkének (4) bekezdése szerint 
elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokat a 
programozási dokumentumok 
elkészítésekor. A 2021–2027 közötti 
programozási időszak (a továbbiakban: 
programozási időszak) alatt a 
tagállamoknak rendszeresen be kell 
mutatniuk a monitoringbizottság és a 
Bizottság számára az országspecifikus 
ajánlások támogatására indított programok 
végrehajtásának alakulását. A félidős 
felülvizsgálat során a tagállamoknak 
többek között mérlegelniük kell, hogy a 
programozási időszak kezdetét követően 
elfogadott vagy módosított vonatkozó 
országspecifikus ajánlások érvényesítése 
érdekében szükség van-e a programok 
módosítására.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az egyes tagállamok által készített 
partnerségi megállapodásnak egy olyan 

(15) Az egyes tagállamok által készített 
partnerségi megállapodásnak egy olyan 
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stratégiai dokumentumnak kell lennie, 
amely irányt mutat a programok tervezése 
kapcsán a Bizottság és az adott tagállamok 
között folytatott tárgyalásokhoz. Az 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében célszerű lenne, ha a partnerségi 
megállapodásokat nem kellene módosítani 
a programozási időszak alatt. A 
programozás elősegítése céljából és a 
dokumentumok közti tartalmi átfedések 
elkerülése érdekében a partnerségi 
megállapodások egy program részét 
képezhetik.

stratégiai dokumentumnak kell lennie, 
amely irányt mutat a programok tervezése 
kapcsán a Bizottság és az adott tagállamok 
között folytatott tárgyalásokhoz. A 
tagállamoknak figyelembe kell venniük a 
helyi és regionális közigazgatásokra 
jellemző jellegzetességeket és 
sajátosságokat. Az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében célszerű lenne, ha a 
partnerségi megállapodásokat nem kellene
módosítani a programozási időszak alatt. A 
programozás elősegítése céljából és a 
dokumentumok közti tartalmi átfedések 
elkerülése érdekében a partnerségi 
megállapodások egy program részét 
képezhetik.

Módosítás 5

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 
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 

(20) Az uniós finanszírozási politikák és 
az Unió gazdasági kormányzása közötti 
kapcsolatot biztosító mechanizmusokat 
tovább kell erősíteni, 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. 
Súlyos meg nem felelés esetén a 
kifizetéseket automatikusan fel kell 
függeszteni. Az egységes végrehajtás 
biztosítása érdekében, valamint a 
meghozandó intézkedések pénzügyi 
hatásának 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 



AD\1169593HU.docx 7/18 PE627.868v02-00

HU

eljárását. érdekében be kell vezetni a fordított 
minősített többségi szavazás eljárását. A 
felfüggesztéseket nem szabad politikai 
megfontolásból törölni.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A Bizottság köteles értesíteni az 
Európai Parlamentet a 
kötelezettségvállalások felfüggesztésére 
irányuló javaslatról vagy az ilyen 
felfüggesztés megszüntetésére irányuló 
javaslatról, és a felfüggesztésről szóló 
végleges döntést megelőzően figyelembe 
kell venni az Európai Parlament 
véleményét a javaslatokról a strukturált 
párbeszéd lezárásaképpen.

Módosítás 7

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 
monitoringbizottságokat kell felállítania. 
Az ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 
esetében az éves végrehajtási jelentéseket a 
programvégrehajtásra vonatkozóan a 
tagállam által elérhetővé tett, a regionális 
és helyi szervektől származó legfrissebb 
információkon és adatokon alapuló éves 
strukturált szakpolitikai párbeszéddel kell 
felváltani.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

versenyképesebb és gazdasági tekintetben 
ellenállóbb Európa

Módosítás 9

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

(2) A többszintű kormányzáson alapuló 
elvnek megfelelően a tagállamok bevonják 
az említett partnereket a partnerségi 
megállapodások elkészítésébe, valamint a 
programok elkészítésének és 
végrehajtásának teljes folyamatába, többek 
között a programok 
monitoringbizottságaiban való részvételen 
keresztül is a 34. cikknek megfelelően. 
Amennyiben a szóban forgó programok 
határokon átnyúló programok, az érintett 
tagállamok a részt vevő tagállamokból 
származó partnereket is bevonják.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A partnerségi megállapodást a 
tagállamok a 6. cikkben említett 
partnerekkel együttműködve, a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd 
keretében és a nyilvánosság számára 
átlátható eljárások alapján dolgozzák ki.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a kiválasztott szakpolitikai 
célkitűzések, feltüntetve, hogy az alapok és 
programok közül melyiket követik és 
ennek indoklása, valamint – amennyiben 
releváns – az InvestEU teljesítési mód 
alkalmazásának indokolása, figyelembe 
véve a releváns országspecifikus 
ajánlásokat;

a) a kiválasztott szakpolitikai 
célkitűzések, feltüntetve, hogy az alapok és 
programok közül melyiket követik és 
ennek indoklása, valamint – amennyiben 
releváns – a reformtámogatási program és 
az InvestEU teljesítési mód 
alkalmazásának indokolása, figyelembe 
véve a releváns országspecifikus 
ajánlásokat;

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az egyenlőtlenségek, a fejlesztési 
szükségletek és a növekedési potenciál 
elemzése a tematikus célkitűzések és a 
területi kihívások tekintetében, a nemzeti 
reformprogram, valamint adott esetben a 
releváns országspecifikus ajánlások 
figyelembevételével;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szakpolitikai döntések összefoglalása 
és az egyes alapoktól várt fő eredmények, 
ideértve, amennyiben releváns, az 
InvestEU alkalmazásán keresztül;

i. a szakpolitikai döntések összefoglalása 
és az egyes alapoktól várt fő eredmények, 
ideértve, amennyiben releváns, a 
reformtámogatási program és az InvestEU 
alkalmazásán keresztül;
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a partnerségi 
megállapodásban vagy valamely program 
módosítása iránti kérelemben az ERFA, az 
ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHA 
keretében rendelkezésre álló összegeket 
úgy allokálhatják, hogy azok az InvestEU-
ba kerüljenek hozzájárulásként, és 
költségvetési garanciákkal valósuljanak 
meg. Az InvestEU-ba kerülő összeg –
kellően indokolt esetek kivételével – nem 
haladhatja meg az egyes alapok teljes 
allokációjának 5 %-át. Az ilyen 
hozzájárulások nem jelentik források 
átcsoportosítását a 21. cikk értelmében.

(1) A tagállamok a partnerségi 
megállapodásban vagy valamely program 
módosítása iránti kérelemben az ERFA, az 
ESZA+, a Kohéziós Alap és az ETHA 
keretében rendelkezésre álló összegeket 
úgy allokálhatják, hogy azok az InvestEU-
ba kerüljenek hozzájárulásként, és 
költségvetési garanciákkal valósuljanak 
meg. Az InvestEU-ba kerülő összeg nem 
haladhatja meg az egyes alapok teljes 
allokációjának 5%-át. Az ilyen 
hozzájárulások nem jelentik források 
átcsoportosítását a 21. cikk értelmében. Az 
erőforrások újraelosztása során a 
területiség elvének maradéktalan 
tiszteletben tartása mellett ezeket a 
hozzájárulásokat az illetékes nemzeti és 
regionális hatóságokkal közösen kell 
kezelni.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállam által a mutatók 
kiválasztására alkalmazott kritériumok;

a) a tagállam által a mutatók 
kiválasztására alkalmazott, a regionális és 
helyi szervezetek által is megnevezett
kritériumok;

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
releváns programjai felülvizsgálatát és 
azokhoz módosítások javaslatát, 
amennyiben ez szükséges a vonatkozó 
tanácsi ajánlások végrehajtásának 
elősegítése érdekében.

(1) A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
releváns programjai felülvizsgálatát és 
azokhoz módosítások javaslatát, 
amennyiben ez szükséges a vonatkozó 
tanácsi ajánlások végrehajtásának 
elősegítése érdekében, amennyiben a 
reformtámogatási program keretében a 
tagállamok rendelkezésére álló alapok 
elfogynak.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

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.

(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 vállalt 
kötelezettségeket.

Módosítás 18

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:

Az adott tagállam gazdasági és szociális 
körülményeit, illetve a tervezett 
felfüggesztés által a gazdaságra 
várhatóan gyakorolt hatásokat figyelembe 
véve a Bizottság az alábbi esetekben 
javasolja a Tanácsnak, hogy teljes 
egészében vagy részben függessze fel a 
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valamely tagállam egy vagy több 
programjára vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat vagy 
kifizetéseket:

Módosítás 19

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

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kötelezettségvállalások 
felfüggesztésének szintjére az alapok 
tekintetében a következő naptári évre 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
legfeljebb 25 %-a vagy a nominális GDP 
0,25 %-a vonatkozik, attól függően, hogy 
melyik az alacsonyabb, a következő esetek 
bármelyikében:

A kötelezettségvállalások 
felfüggesztésének szintjére az alapok 
tekintetében a következő naptári évre 
vonatkozó kötelezettségvállalások 
legfeljebb 50 %-a vagy a nominális GDP 
0,5 %-a vonatkozik, attól függően, hogy 
melyik az alacsonyabb, a következő esetek 
bármelyikében:
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Módosítás 21

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 részletesen tájékoztatja 
azokról az alapokról és programokról, 
amelyek kötelezettségvállalásai 
felfüggesztésre kerülhetnek, valamint a 
tervezett felfüggesztés által a gazdaságra 
várhatóan gyakorolt hatásról.

Módosítás 22

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 
elküldi az Európai Parlamentnek 
véleménynyilvánítás céljára és a 
Tanácsnak határozathozatal céljára.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 31. cikkben foglaltakon kívül a tagállam 
javasolhatja, hogy további technikai 
segítségnyújtási intézkedéseket vállal, 
hogy megerősítse a tagállam hatóságainak, 

A 31. cikkben foglaltakon kívül a tagállam 
javasolhatja, hogy további technikai 
segítségnyújtási intézkedéseket vállal, 
hogy megerősítse az állami hatóságok és 
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kedvezményezettjeinek és érintett 
partnereinek az alapok hatékony 
adminisztrációjához és felhasználásához 
szükséges kapacitását.

közszolgáltatások intézményi kapacitását 
és hatékonyságát, valamint a tagállam 
hatóságainak, kedvezményezettjeinek és 
érintett partnereinek az alapok hatékony 
adminisztrációjához és felhasználásához 
szükséges kapacitását.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden irányító hatóság 
kommunikációs tisztviselőt jelöl ki az 
egyes programokhoz 
(programkommunikációs tisztviselő).

(2) Minden irányító hatóság 
kommunikációs tisztviselőt jelöl ki az 
egyes programokhoz 
(programkommunikációs tisztviselő). A 
kommunikációs tisztviselő figyelembe 
veszi a tagállam valamennyi hivatalos 
nyelvét és hivatalos társnyelvét, illetve 
azon regionális és/vagy helyi szervezet 
vagy szervezetek hivatalos nyelvét, ahol a 
programot végrehajtják.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Módosítás 27
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Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 70 % a kevésbé fejlett régiók 
számára;

a) 85 % a kevésbé fejlett régiók 
számára;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 55 % az átmeneti régiók számára; b) 65 % az átmeneti régiók számára;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 40 % a fejlettebb régiók számára. c) 50 % a fejlettebb régiók számára.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapra vonatkozó 
társfinanszírozási arány az egyes 
prioritások szintjén nem lehet magasabb 
70 %-nál.

A Kohéziós Alapra vonatkozó 
társfinanszírozási arány az egyes 
prioritások szintjén nem lehet magasabb 
85 %-nál.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Interreg programokra vonatkozó 
társfinanszírozási arány nem lehet 
magasabb 70 %-nál.

Az Interreg programokra vonatkozó 
társfinanszírozási arány nem lehet 
magasabb 85 %-nál.
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