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Módosítás  1 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés (EUMSZ) 174. cikke úgy 

rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió 

erősítése érdekében a különböző régiók 

fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 

és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 

vagy szigetek lemaradásának 

csökkentésére, és hogy kiemelt 

figyelemmel kell kezelni a vidéki 

térségeket, az ipari átalakulás által érintett 

térségeket és a súlyos és állandó természeti 

vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat. 

Az EUMSZ 175. cikke előírja, hogy az 

Unió e célkitűzések elérését az Európai 

Mezőgazdasági Orientációs és 

Garanciaalap Orientációs Részlege, az 

Európai Szociális Alap, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 

Beruházási Bank és az egyéb eszközök 

révén megvalósított fellépésével támogatja. 

Az EUMSZ 322. cikke alapján kerülnek 

elfogadásra azok a pénzügyi szabályok, 

amelyek meghatározzák a költségvetés 

elkészítésére és végrehajtására, valamint az 

elszámolások végzésére és ellenőrzésére 

vonatkozó eljárást, valamint a pénzügyi 

szereplők felelősségére vonatkozó 

ellenőrzések is. 

(1) (A magyar változatot nem érinti.) 

Or. fr 

 

Módosítás  2 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 



 

PE627.600v02-00 4/44 AM\1162477HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A legkülső régiókat és az északi, 

ritkán lakott régiókat egyedi 

intézkedésekkel és kiegészítő 

finanszírozással kell támogatni az EUMSZ 

349. cikkével és az 1994-es csatlakozási 

okmányhoz csatolt 6. jegyzőkönyv 

2. cikkével összhangban. 

(4) A legkülső régiókat, amelyek 

földrajzi helyzetüket és a természeti 

katasztrófák gyakoribb előfordulását 

figyelembe véve különösen hátrányos 

helyzetben vannak, és az északi, ritkán 

lakott régiókat egyedi intézkedésekkel és 

kiegészítő finanszírozással kell támogatni 

az EUMSZ 349. cikkével és az 1994-es 

csatlakozási okmányhoz csatolt 

6. jegyzőkönyv 2. cikkével összhangban. 

Or. fr 

 

Módosítás  3 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 

10. cikkében megállapított horizontális 

elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 

meghatározott szubszidiaritás és 

arányosság elveit figyelembe kell venni az 

alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 

tagállamoknak eleget kell tenniük a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 

is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 

9. cikke értelmében, valamint a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

akadálymentes hozzáférést harmonizáló 

uniós jogszabályokkal összhangban. A 

tagállamoknak és a Bizottságnak 

törekedniük kell az egyenlőtlenségek 

megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 

egyenlőség támogatására, a nemek közötti 

esélyegyenlőség szempontjainak 

integrálására, valamint fel kell lépniük a 

nemen, faji vagy etnikai származáson, 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 

10. cikkében megállapított horizontális 

elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 

meghatározott szubszidiaritás és 

arányosság elveit figyelembe kell venni az 

alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 

tagállamokat felkérik arra, hogy tegyenek 

eleget a fogyatékossággal élő személyek 

jogairól szóló ENSZ-egyezmény 

követelményeinek is, és biztosítaniuk kell a 

hozzáférést annak 9. cikke értelmében, 

valamint a termékekhez és 

szolgáltatásokhoz való akadálymentes 

hozzáférést harmonizáló uniós 

jogszabályokkal összhangban. A 

tagállamoknak és a Bizottságnak 

törekedniük kell az egyenlőtlenségek 

megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 

egyenlőség támogatására, a nemek közötti 

esélyegyenlőség szempontjainak 

integrálására, valamint fel kell lépniük a 
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valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetés 

ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 

tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 

szegregáció bármely formájához. Az 

alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 

keretében kell megvalósítani, valamint a 

környezet minőségének megőrzésére, 

védelmére és javítására vonatkozóan az 

EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 

(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 

Unió általi előmozdítása révén, valamint a 

„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 

A belső piac integritásának védelme 

érdekében a vállalkozások számára hasznot 

jelentő műveleteknek összhangban kell 

állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 

az állami támogatásokra vonatkozóan 

lefektetett uniós szabályokkal. 

nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetés 

ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 

tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 

szegregáció bármely formájához, 

alapuljon ez a szegregáció akár 

bizonyított, akár feltételezett 

különbségeken. Az alapok célkitűzéseit a 

fenntartható fejlődés keretében kell 

megvalósítani, valamint a környezet 

minőségének megőrzésére, védelmére és 

javítására vonatkozóan az EUMSZ 

11. cikkében és 191. cikkének 

(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 

Unió általi előmozdítása révén, valamint a 

„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 

A belső piac integritásának védelme 

érdekében a vállalkozások számára hasznot 

jelentő műveleteknek összhangban kell 

állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 

az állami támogatásokra vonatkozóan 

lefektetett uniós szabályokkal. 

Or. fr 

 

Módosítás  4 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 3. cikkében és az EUMSZ 

10. cikkében megállapított horizontális 

elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 

meghatározott szubszidiaritás és 

arányosság elveit figyelembe kell venni az 

alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 

tagállamoknak eleget kell tenniük a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 

is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 

(5) Az Európai Unióról szóló szerződés 

(EUSZ) 2. és 3. cikkében és az EUMSZ 7–

11. cikkében megállapított horizontális 

elveket, köztük az EUMSZ 5. cikkében 

meghatározott szubszidiaritás és 

arányosság elveit figyelembe kell venni az 

alapok végrehajtásakor, csakúgy, mint az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját is. A 

tagállamoknak eleget kell tenniük a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló ENSZ-egyezmény követelményeinek 

is, és biztosítaniuk kell a hozzáférést annak 
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9. cikke értelmében, valamint a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

akadálymentes hozzáférést harmonizáló 

uniós jogszabályokkal összhangban. A 

tagállamoknak és a Bizottságnak 

törekedniük kell az egyenlőtlenségek 

megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 

egyenlőség támogatására, a nemek közötti 

esélyegyenlőség szempontjainak 

integrálására, valamint fel kell lépniük a 

nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetés 

ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 

tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 

szegregáció bármely formájához. Az 

alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 

keretében kell megvalósítani, valamint a 

környezet minőségének megőrzésére, 

védelmére és javítására vonatkozóan az 

EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének 

(1) bekezdésében megállapított célkitűzés 

Unió általi előmozdítása révén, valamint a 

„szennyező fizet” elv figyelembevételével. 

A belső piac integritásának védelme 

érdekében a vállalkozások számára hasznot 

jelentő műveleteknek összhangban kell 

állniuk az EUMSZ 107. és 108. cikkében 

az állami támogatásokra vonatkozóan 

lefektetett uniós szabályokkal. 

9. cikke értelmében, valamint a 

termékekhez és szolgáltatásokhoz való 

akadálymentes hozzáférést harmonizáló 

uniós jogszabályokkal összhangban. A 

tagállamoknak és a Bizottságnak 

törekedniük kell az egyenlőtlenségek 

megszüntetésére, a férfiak és nők közötti 

egyenlőség támogatására, a nemek közötti 

esélyegyenlőség szempontjainak 

integrálására, valamint fel kell lépniük a 

nemen, faji vagy etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, 

fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 

irányultságon alapuló megkülönböztetés 

ellen. Az alapok nem támogathatnak olyan 

tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak a 

szegregáció bármely formájához. Az 

alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 

keretében kell megvalósítani, valamint a 

környezet minőségének megőrzésére, 

védelmére és javítására és az 

éghajlatváltozás elleni küzdelemre 

vonatkozóan az EUMSZ 11. cikkében és 

191. cikkének (1) bekezdésében 

megállapított célkitűzés Unió általi 

előmozdítása révén, valamint a „szennyező 

fizet” elv figyelembevételével. A belső 

piac integritásának védelme érdekében a 

vállalkozások számára hasznot jelentő 

műveleteknek összhangban kell állniuk az 

EUMSZ 107. és 108. cikkében az állami 

támogatásokra vonatkozóan lefektetett 

uniós szabályokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  5 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Amennyiben a Bizottságnak 

meghatározott határidőn belül kell egy 

tagállam vonatkozásában intézkedést 

(7) Amennyiben a Bizottságnak 

meghatározott határidőn belül kell egy 

tagállam vonatkozásában intézkedést 
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hoznia, a Bizottságnak valamennyi 

szükséges információt és dokumentumot 

kellő időben és hatékony módon kell 

figyelembe vennie. Ha a tagállamok 

beadványai hiányosak vagy nem felelnek 

meg az ebben a rendeletben és az 

alapspecifikus rendeletekben foglalt 

követelményeknek, és ezáltal a Bizottság 

nem tud teljes körű információ birtokában 

intézkedést hozni, a kijelölt határidőt fel 

kell függeszteni mindaddig, amíg a 

tagállamok eleget tesznek a jogszabályban 

előírtaknak. 

hoznia, a Bizottságnak valamennyi 

szükséges információt és dokumentumot 

kellő időben és hatékony módon kell 

figyelembe vennie. Ha a tagállamok 

beadványai hiányosak vagy nem felelnek 

meg az ebben a rendeletben és az 

alapspecifikus rendeletekben foglalt 

követelményeknek, és ezáltal a Bizottság 

nem tud teljes körű információ birtokában 

intézkedést hozni, a kijelölt határidőt fel 

kell függeszteni mindaddig, amíg a 

tagállamok képesek megfelelni a 

jogszabályban előírtaknak. 

Or. fr 

 

Módosítás  6 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Annak érdekében, hogy 

hozzájárulhassanak az Unió prioritásaihoz, 

az alapoknak korlátozott számú 

szakpolitikai célkitűzésre kell 

összpontosítaniuk a támogatásukat a 

Szerződésen alapuló célkitűzéseknek 

megfelelő alapspecifikus küldetéseikkel 

összhangban. Az MMA, a BBA és a 

HAVE szakpolitikai célkitűzéseit az adott 

alapspecifikus rendeletekben kell 

megállapítani. 

(8) Annak érdekében, hogy 

hozzájárulhassanak az Unió prioritásaihoz 

és méltányos és hatékony fellépésre 

nyíljon lehetőség, az alapoknak korlátozott 

számú szakpolitikai célkitűzésre kell 

összpontosítaniuk a támogatásukat a 

Szerződésen alapuló célkitűzéseknek 

megfelelő alapspecifikus küldetéseikkel 

összhangban. Az MMA, a BBA és a 

HAVE szakpolitikai célkitűzéseit az adott 

alapspecifikus rendeletekben kell 

megállapítani. 

Or. fr 

 

Módosítás  7 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 



 

PE627.600v02-00 8/44 AM\1162477HU.docx 

HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 

kapcsolatos problémák kezelésének 

fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 

Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fejlesztési céljainak 

végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 

is tükröz, az alapok hozzá fognak járulni az 

éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 

szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 

valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés 

a kiadásainak összességben véve 25%-ával 

támogassa az éghajlat-politikai célok 

elérését. 

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 

kapcsolatos problémák kezelésének 

fontosságára és az uniós, nemzeti és helyi 

szinten annak érdekében meghozandó 

intézkedések finanszírozásához való 

hozzájárulás céljából, hogy eleget 

lehessen tenni az Uniónak a Párizsi 

Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fejlesztési céljainak 

végrehajtását érintő 

kötelezettségvállalásainak, az alapok 

hozzá fognak járulni az éghajlatvédelmi 

intézkedések valamennyi szakpolitikára 

kiterjedő érvényesítéséhez, valamint ahhoz, 

hogy az uniós költségvetés a kiadásainak 

összességben véve 30%-ával támogassa az 

éghajlat-politikai célok elérését. 

Or. en 

 

Módosítás  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 

kapcsolatos problémák kezelésének 

fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 

Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fejlesztési céljainak 

végrehajtását érintő kötelezettségvállalása 

is tükröz, az alapok hozzá fognak járulni az 

éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 

szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 

valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés 

a kiadásainak összességben véve 25%-ával 

támogassa az éghajlat-politikai célok 

elérését. 

(9) Tekintettel az éghajlatváltozással 

kapcsolatos problémák kezelésének 

fontosságára, amit az Uniónak a Párizsi 

Megállapodásnak és az Egyesült Nemzetek 

fenntartható fejlesztési céljainak 

végrehajtását érintő éghajlati célkitűzései 

és kötelezettségvállalásai is tükröznek, az 

alapok hozzá fognak járulni az 

éghajlatvédelmi intézkedések valamennyi 

szakpolitikára kiterjedő érvényesítéséhez, 

valamint ahhoz, hogy az uniós költségvetés 

a kiadásainak összességben véve 30%-ával 

támogassa az éghajlat-politikai célok 

elérését. 
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Or. en 

 

Módosítás  9 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9a) Az Európai Számvevőszék 

ajánlásainak figyelembevétele érdekében 

az éghajlat-politikai szempontok 

érvényesítését és az éghajlatváltozás 

hatásaival szembeni ellenálló képességet 

szolgáló mechanizmusokban különbséget 

kell tenni a mérséklés és az 

alkalmazkodás között, és azoknak 

valamennyi programozási és tervezési 

folyamatban előzetesen meg kell 

jelenniük, nem pedig egyszerűen csak 

utólag kell azokat rögzíteni. 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Davor Škrlec 

 

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 

(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/vagy uniós támogatásra 

ajánlott, prioritást élvező beruházási 

projektek felvázolására és koordinálására, 

valamint az uniós prioritásokkal, köztük a 
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együtt terjesztik elő. Céljuk továbbá 

elősegíteni az uniós támogatások koherens 

felhasználását és maximalizálni a főként az 

alapokból, az európai beruházásstabilizáló 

funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 

pénzügyi támogatások hozzáadott értékét. 

Párizsi Megállapodás végrehajtását érintő 

uniós kötelezettségvállalásokkal való 

ellentmondás elkerülésére 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 funkcióból és 

az InvestEU-ból biztosított pénzügyi 

támogatások hozzáadott értékét. 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

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 

funkcióból és az InvestEU-ból biztosított 

pénzügyi támogatások hozzáadott értékét. 

(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, felszámolni a környezeti 

szempontból káros állami támogatásokat 
és maximalizálni a főként az alapokból, az 

európai beruházásstabilizáló funkcióból és 

az InvestEU-ból biztosított pénzügyi 

támogatások hozzáadott értékét. 

Or. en 
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Módosítás  12 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A tagállamoknak a programjaiknál, 

valamint a karbonszegény beruházásokra 

allokált pénzügyi igényeknél figyelembe 

kell venniük az energiaunió irányításáról 

szóló rendelet14 alapján elkészítendő 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervük tervezetében foglaltakat, valamint 

annak a folyamatnak az eredményét, 

amelynek végén megszületnek az e tervre 

vonatkozó uniós ajánlások. 

(14) A tagállamoknak a programjaiknál, 

különösen pedig a Párizsi Megállapodás 

célkitűzéseinek eléréséhez szükséges 
karbonszegény beruházásokra allokált 

pénzügyi igényeknél igazolniuk kell, hogy 

az energiaunió irányításáról szóló 

rendelet14 alapján elkészítendő integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervükben (NECP) foglaltakat, valamint 

annak a folyamatnak az eredményét, 

amelynek végén megszületnek az e tervre 

vonatkozó uniós ajánlások, hogyan veszik 

figyelembe. A 2021–2027 közötti 

programozási időszak alatt a 

tagállamoknak rendszeresen be kell 

mutatniuk a monitoringbizottság és a 

Bizottság számára az NECP-jükkel 

kapcsolatos programok végrehajtásának 

alakulását. A tagállamoknak egy időközi 

felülvizsgálat során más elemek mellett 

azt is meg kell vizsgálnia, hogy szükség 

van-e a program módosítására az 

esetleges teljesítési hiányosságok kezelése, 

illetve az Alapnak az NECP-jükben 

meghatározott szakpolitikák és 

intézkedések végrehajtásához való 

hozzájárulásának növelése céljából. 

__________________ __________________ 

14 [Rendelet az energiaunió irányításáról, 

valamint a 94/22/EK irányelv, a 

98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, 

a 663/2009/EK rendelet, a 

715/2009/EK rendelet, a 

2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK 

tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 

2012/27/EU irányelv, a 

2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 

tanácsi irányelv módosításáról és az 

525/2013/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (COM/2016/0759 final/2 - 

14 [Rendelet az energiaunió irányításáról, 

valamint a 94/22/EK irányelv, a 

98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, 

a 663/2009/EK rendelet, a 

715/2009/EK rendelet, a 

2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK 

tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 

2012/27/EU irányelv, a 

2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 

tanácsi irányelv módosításáról és az 

525/2013/EU rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (COM/2016/0759/2 - 
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2016/0375 (COD)]. 2016/0375 (COD)]. 

Or. en 

 

Módosítás  13 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Az egyes tagállamok által készített 

partnerségi megállapodásnak egy olyan 

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. 

(15) Az egyes tagállamok által készített 

partnerségi megállapodásnak egy olyan 

stratégiai dokumentumnak kell lennie, 

amely irányt mutat a programok tervezése 

kapcsán a Bizottság és az adott tagállamok 

között folytatott tárgyalásokhoz. Az eleve 

különösen súlyos 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. 

Or. fr 

 

Módosítás  14 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A tagállamnak félidős 

felülvizsgálatot kell végezniük az ERFA, 

az ESZA+ és a Kohéziós Alap által 

támogatott összes program 

vonatkozásában. Ez a felülvizsgálat 

biztosítaná a programoknak a program 

teljesítésére épülő teljes értékű 

(19) A tagállamoknak a végrehajtott 

intézkedések hatékonyságának 

garantálása érdekében félidős 

felülvizsgálatot kell végezniük az ERFA, 

az ESZA+ és a Kohéziós Alap által 

támogatott összes program 

vonatkozásában. Ez a felülvizsgálat 
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módosítását, miközben lehetőséget adna az 

új kihívások, illetve a 2024-ben kiadott 

vonatkozó országspecifikus ajánlások 

figyelembevételére is. Ezzel párhuzamosan 

a Bizottságnak 2024-ben – a 2025-ös évre 

vonatkozó technikai kiigazítással együtt – a 

vonatkozó alap-jogiaktusban rögzített 

allokációs módszert alkalmazva felül kell 

vizsgálnia az egyes tagállamok számára a 

kohéziós politika „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzésére a 2025-ös, 2026-os és 2027-

es évekre elkülönített összes előirányzatot. 

Ez a felülvizsgálat a félidős felülvizsgálat 

eredményével együtt 

programmódosításokat fog szükségessé 

tenni a 2025-ös, 2026-os és 2027-es évekre 

megállapított pénzügyi előirányzatokra 

nézve. 

biztosítaná a programoknak a program 

teljesítésére épülő teljes értékű 

módosítását, miközben lehetőséget adna az 

új kihívások, illetve a 2024-ben kiadott 

vonatkozó országspecifikus ajánlások 

figyelembevételére is. Ezzel párhuzamosan 

a Bizottságnak 2024-ben – a 2025-ös évre 

vonatkozó technikai kiigazítással együtt – a 

vonatkozó alap-jogiaktusban rögzített 

allokációs módszert alkalmazva felül kell 

vizsgálnia az egyes tagállamok számára a 

kohéziós politika „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzésére a 2025-ös, 2026-os és 2027-

es évekre elkülönített összes előirányzatot. 

Ez a felülvizsgálat a félidős felülvizsgálat 

eredményével együtt 

programmódosításokat fog szükségessé 

tenni a 2025-ös, 2026-os és 2027-es évekre 

megállapított pénzügyi előirányzatokra 

nézve. 

Or. fr 

 

Módosítás  15 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) A tagállamnak félidős 

felülvizsgálatot kell végezniük az ERFA, 

az ESZA+ és a Kohéziós Alap által 

támogatott összes program 

vonatkozásában. Ez a felülvizsgálat 

biztosítaná a programoknak a program 

teljesítésére épülő teljes értékű 

módosítását, miközben lehetőséget adna az 

új kihívások, illetve a 2024-ben kiadott 

vonatkozó országspecifikus ajánlások 

figyelembevételére is. Ezzel párhuzamosan 

a Bizottságnak 2024-ben – a 2025-ös évre 

vonatkozó technikai kiigazítással együtt – a 

vonatkozó alap-jogiaktusban rögzített 

allokációs módszert alkalmazva felül kell 

(19) A tagállamnak félidős 

felülvizsgálatot kell végezniük az ERFA, 

az ESZA+ és a Kohéziós Alap által 

támogatott összes program 

vonatkozásában. Ez a felülvizsgálat 

biztosítaná a programoknak a program 

teljesítésére épülő teljes értékű 

módosítását, miközben lehetőséget adna az 

új kihívások, illetve a 2024-ben kiadott 

vonatkozó országspecifikus ajánlások, 

többek között az energiaunió helyzetéről 

szóló 2024-es jelentés figyelembevételére 

is. Ezzel párhuzamosan a Bizottságnak 

2024-ben – a 2025-ös évre vonatkozó 

technikai kiigazítással együtt – a vonatkozó 
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vizsgálnia az egyes tagállamok számára a 

kohéziós politika „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzésére a 2025-ös, 2026-os és 2027-

es évekre elkülönített összes előirányzatot. 

Ez a felülvizsgálat a félidős felülvizsgálat 

eredményével együtt 

programmódosításokat fog szükségessé 

tenni a 2025-ös, 2026-os és 2027-es évekre 

megállapított pénzügyi előirányzatokra 

nézve. 

alap-jogiaktusban rögzített allokációs 

módszert alkalmazva felül kell vizsgálnia 

az egyes tagállamok számára a kohéziós 

politika „Beruházás a 

munkahelyteremtésbe és növekedésbe” 

célkitűzésére a 2025-ös, 2026-os és 2027-

es évekre elkülönített összes előirányzatot. 

Ez a felülvizsgálat a félidős felülvizsgálat 

eredményével együtt 

programmódosításokat fog szükségessé 

tenni a 2025-ös, 2026-os és 2027-es évekre 

megállapított pénzügyi előirányzatokra 

nézve. 

Or. en 

 

Módosítás  16 

Davor Škrlec 

 

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 

törölve 
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többségi szavazás eljárását. 

Or. en 

 

Módosítás  17 

Mireille D’Ornano 

 

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 

eljárását. 

(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 

felfüggesztéséről történő rendelkezésre, 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 eljárását. 

Or. fr 

 

Módosítás  18 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A programok tartalmával 

kapcsolatban közös követelményeket 

szükséges megállapítani, figyelembe véve 

az egyes alapok egyedi jellegét. Ezek a 

követelmények kiegészíthetők 

alapspecifikus szabályokkal. Az 

(EU) [XXX] európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: ETE rendelet)15 

céljaként egyedi rendelkezéseket állapít 

meg az európai területi együttműködési 

célkitűzés (Interreg) keretébe tartozó 

programok tartalmára vonatkozóan. 

(21) A hatékonyság és a méltányosság 

nyilvánvaló érdekében a programok 

tartalmával kapcsolatban közös 

követelményeket szükséges megállapítani, 

figyelembe véve az egyes alapok egyedi 

jellegét. Ezek a követelmények 

kiegészíthetők alapspecifikus szabályokkal. 

Az (EU) [XXX] európai parlamenti és 

tanácsi rendelet (a továbbiakban: ETE 

rendelet)15 céljaként egyedi 

rendelkezéseket állapít meg az európai 

területi együttműködési célkitűzés 

(Interreg) keretébe tartozó programok 

tartalmára vonatkozóan. 

__________________ __________________ 

15 (EU) […] rendelet az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 

eszközök által támogatott európai területi 

együttműködési célkitűzésre (Interreg) 

vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

(HL L […]., […]., […]. o.). 

15 (EU) […] rendelet az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és külső finanszírozási 

eszközök által támogatott európai területi 

együttműködési célkitűzésre (Interreg) 

vonatkozó egyedi rendelkezésekről 

(HL L […]., […]., […]. o.). 

Or. fr 

 

Módosítás  19 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az integrált területi fejlesztési 

koncepció megerősítése céljából az olyan 

területi eszközök – mint például az 

integrált területi beruházások, 

közösségvezérelt helyi fejlesztés vagy „a 

polgárokhoz közelebb álló Európa” 

szakpolitikai célkitűzés szerinti bármely 

olyan egyéb területi eszköz, amely a 

tagállam által az ERFA céljára 

programozott beruházásokhoz tervezett 

kezdeményezéseket támogat – formájában 

(23) Az integrált területi fejlesztési 

koncepció megerősítése céljából az olyan 

területi eszközök – mint például az 

integrált területi beruházások, 

közösségvezérelt helyi fejlesztés vagy „a 

polgárokhoz közelebb álló Európa” 

szakpolitikai célkitűzés szerinti bármely 

olyan egyéb területi eszköz, amely a 

tagállam által az ERFA céljára 

programozott beruházásokhoz tervezett 

kezdeményezéseket támogat – formájában 
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végzett beruházásokat területi és helyi 

fejlesztési stratégiákra kell alapozni. Az 

integrált területi beruházások és a 

tagállamok által tervezett területi eszközök 

céljára minimumkövetelményeket kell 

meghatározni a területi stratégiák 

tartalmára vonatkozóan. Ezeket a területi 

stratégiákat az érintett hatóságok vagy 

szervek felelősségi körében kell kidolgozni 

és jóváhagyni. Annak biztosítására, hogy 

az érintett hatóságok vagy szervek részt 

vegyenek a területi stratégiák 

végrehajtásában, e hatóságok vagy szervek 

felelősségi körébe kell utalni a támogatni 

kívánt műveletek kiválasztását, vagy be 

kell vonni őket a kiválasztásba. 

végzett beruházásokat területi és helyi 

fejlesztési stratégiákra kell alapozni. Az 

integrált területi beruházások és a 

tagállamok által tervezett területi eszközök 

céljára minimumkövetelményeket kell 

meghatározni a területi stratégiák 

tartalmára vonatkozóan. Ezeket a területi 

stratégiákat az érintett hatóságok vagy 

szervek felelősségi körében kell kidolgozni 

és jóváhagyni. Annak biztosítására, hogy 

az érintett hatóságok vagy szervek részt 

vegyenek a területi stratégiák 

végrehajtásában, többek között e hatóságok 

vagy szervek felelősségi körébe kell utalni 

a támogatni kívánt műveletek kiválasztását. 

Or. en 

 

Módosítás  20 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) A helyi szintű lehetőségek jobb 

mozgósítása érdekében meg kell erősíteni 

és le kell egyszerűsíteni a közösségvezérelt 

helyi fejlesztést. Ennek figyelembe kell 

vennie a helyi igényeket és lehetőségeket, 

valamint az adott társadalmi-kulturális 

jellemzőket, és elő kell mozdítania a 

strukturális változásokat, a közösségi 

kapacitás építését és az innováció 

ösztönzését. Meg kell erősíteni az alapok 

közötti szoros együttműködést és azok 

integrált felhasználását a helyi fejlesztési 

stratégiák támogatásában. Lényeges 

alapelvként a közösség érdekeit képviselő 

helyi akciócsoportokra kell ruházni a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

kidolgozását és végrehajtását illető 

felelősséget. Meg kell könnyíteni a „vezető 

alap” koncepciójának alkalmazását, hogy a 

különböző alapokból könnyebben lehessen 

(24) A helyi szintű lehetőségek jobb 

mozgósítása érdekében meg kell erősíteni 

és le kell egyszerűsíteni a közösségvezérelt 

helyi fejlesztést. Ennek figyelembe kell 

vennie a helyi igényeket és lehetőségeket, 

valamint az adott társadalmi-kulturális 

jellemzőket, és elő kell mozdítania a 

strukturális változásokat, a közösségi 

kapacitás építését és az innováció 

ösztönzését. Meg kell erősíteni az alapok 

közötti szoros együttműködést és azok 

integrált felhasználását a helyi fejlesztési 

stratégiák támogatásában. Lényeges 

alapelvként a közösség érdekeit képviselő 

helyi akciócsoportokra kell ruházni a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák 

kidolgozását és végrehajtását illető 

felelősséget. Rendelkezni kell a „vezető 

alap” koncepciójának alkalmazásáról, 

hogy a különböző alapokból könnyebben 
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összehangolt módon támogatni a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiákat, és egyszerűsödjön azok 

végrehajtása. 

lehessen összehangolt módon támogatni a 

közösségvezérelt helyi fejlesztési 

stratégiákat, és egyszerűsödjön azok 

végrehajtása. 

Or. fr 

 

Módosítás  21 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Az adminisztratív terhek 

csökkentése érdekében a tagállam 

kezdeményezésére a technikai 

segítségnyújtást egy, a program 

végrehajtásának előrehaladásán alapuló 

átalányfinanszírozás alkalmazásával kell 

biztosítani. Ez a technikai segítségnyújtás 

kiegészíthető olyan célzott adminisztratív 

kapacitásépítő intézkedésekkel, amelyek 

költségfüggetlen visszatérítési módszereket 

alkalmaznak. Az intézkedésekről és 

teljesítésekről, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó uniós kifizetésekről történt 

megegyezéseket egy ütemtervben lehet 

rögzíteni, melyek lehetővé teszik az 

eredményalapú helyi kifizetéseket. 

(25) Az eleve különösen súlyos 

adminisztratív terhek csökkentése 

érdekében a tagállam kezdeményezésére a 

technikai segítségnyújtást egy, a program 

végrehajtásának előrehaladásán alapuló 

átalányfinanszírozás alkalmazásával kell 

biztosítani. Ez a technikai segítségnyújtás 

kiegészíthető olyan célzott adminisztratív 

kapacitásépítő intézkedésekkel, amelyek 

költségfüggetlen visszatérítési módszereket 

alkalmaznak. Az intézkedésekről és 

teljesítésekről, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó uniós kifizetésekről történt 

megegyezéseket egy ütemtervben lehet 

rögzíteni, melyek lehetővé teszik az 

eredményalapú helyi kifizetéseket. 

Or. fr 

 

Módosítás  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A társfinanszírozott 

környezetvédelmi beruházások hozamának 

(36) A társfinanszírozott 

környezetvédelmi beruházások hozamának 
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optimalizálása érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén. 

optimalizálása érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén. Az Unió biztosítja, hogy a LIFE 

program által biztosított támogatás 

összhangban van az Unió politikáival és 

prioritásaival, és kiegészíti az egyéb uniós 

pénzügyi eszközöket, miközben biztosítja 

az egyszerűsítést célzó intézkedések 

végrehajtását is. 

Or. en 

 

Módosítás  23 

Nicola Caputo 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A társfinanszírozott 

környezetvédelmi beruházások hozamának 

optimalizálása érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén. 

(36) A társfinanszírozott 

környezetvédelmi beruházások hozamának 

optimalizálása érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén, emellett pedig kiegészítő jelleget 

kell biztosítani az Európai Unió más 

alapjaival és eszközeivel összefüggésben. 

Or. it 

 

Módosítás  24 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) A társfinanszírozott (36) A társfinanszírozott 
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környezetvédelmi beruházások hozamának 

optimalizálása érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén. 

környezetvédelmi beruházások hozamának 

optimalizálása és különösen az éghajlati 

vonatkozású célkitűzések elérésének 

lehetővé tétele érdekében szinergiákat kell 

biztosítani a LIFE környezetvédelmi és 

éghajlat-politikai programmal, különösen a 

LIFE stratégiai integrált projektek és 

stratégiai természetvédelmi projektek 

révén. 

Or. fr 

 

Módosítás  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (36a) A stratégiai integrált projektek 

sikere a nemzeti, regionális és helyi 

önkormányzatok, valamint az érintett nem 

állami szereplők szoros együttműködésétől 

függ. Ezért érvényesíteni kell a projektek 

kidolgozásával, végrehajtásával, 

értékelésével és monitoringjával 

kapcsolatos határozatok átláthatóságának 

és nyilvánosságának elvét. 

Or. en 

 

Módosítás  26 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

41 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(41) A finanszírozási eszközöket nem 

lehet tevékenységek újrafinanszírozására 

használni, például a beruházási döntés 

napján fizikailag már befejeződött vagy 

(41) A finanszírozási eszközöket 

semmilyen esetben sem lehet 

tevékenységek újrafinanszírozására 

használni, például a beruházási döntés 
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teljes körűen megvalósított beruházások 

hatályos kölcsönmegállapodásainak más 

formában történő finanszírozásának 

leváltására, hanem azokat olyan, 

tetszőleges típusú új beruházások 

támogatására kell fordítani, amelyek 

összhangban állnak a mögöttes 

szakpolitikai célokkal. 

napján fizikailag már befejeződött vagy 

teljes körűen megvalósított beruházások 

hatályos kölcsönmegállapodásainak más 

formában történő finanszírozásának 

leváltására, hanem azokat olyan, 

tetszőleges típusú új beruházások 

támogatására kell fordítani, amelyek 

összhangban állnak a mögöttes 

szakpolitikai célokkal. 

Or. fr 

 

Módosítás  27 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

44 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(44) Lehetővé kell tenni, hogy az 

irányító hatóságok – az állami 

támogatásokra és a közbeszerzésekre 

vonatkozóan a 2014–2020-as programozási 

időszakban már egyértelműen lefektetett 

szabályok maradéktalan 

figyelembevételével – eldönthessék, hogy a 

célrégiók egyedi szükségleteinek 

kielégítése szempontjából mi a 

finanszírozási eszközök végrehajtásának 

legmegfelelőbb módja. 

(44) Lehetővé kell tenni, hogy az 

irányító hatóságok – az állami 

támogatásokra és a közbeszerzésekre 

vonatkozóan a 2014–2020-as programozási 

időszakban már egyértelműen lefektetett 

szabályok maradéktalan 

figyelembevételével – eldönthessék, hogy a 

célrégiók egyedi szükségleteinek 

kielégítése szempontjából mi a 

finanszírozási eszközök végrehajtásának 

legmegfelelőbb módja. Ez a célkitűzés 

bizonyos rugalmasságot igényel az állami 

támogatási szabályok alkalmazása során. 

Or. fr 

 

Módosítás  28 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

46 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(46) A programvégrehajtás gyors (46) A programvégrehajtás 
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beindításának megkönnyítése céljából 

meg kell könnyíteni a végrehajtási 

intézkedések előző programozási 

időszakból történő átvételét. Amennyiben 

nincs szükség új technológiára, az előző 

programozási időszakra felállított 

számítógépesített rendszereket – az 

esetlegesen szükséges módosítások mellett 

– célszerű fenntartani. 

meggyorsítása céljából meg kell 

könnyíteni a végrehajtási intézkedések 

előző programozási időszakból történő 

átvételét. Amennyiben nincs szükség új 

technológiára, az előző programozási 

időszakra felállított számítógépesített 

rendszereket – az esetlegesen szükséges 

módosítások mellett – célszerű fenntartani. 

Or. fr 

 

Módosítás  29 

Mireille D’Ornano 

 

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 eredményes 

használta fel, a felügyeleti hatóságok 

adminisztratív terheinek csökkentése 

érdekében. 

Or. fr 

 

Módosítás  30 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

55 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(55) A tagállamok és a Bizottság 

adminisztratív terheinek csökkentése 

érdekében egy kötelező ütemtervet kell 

felállítani a negyedéves kifizetési 

kérelmekre. A bizottsági kifizetésekre 

(55) A tagállamok és a Bizottság 

adminisztratív terheinek csökkentése 

érdekében egy kötelező ütemtervről lehet 

rendelkezni a negyedéves kifizetési 

kérelmekre. A bizottsági kifizetésekre 
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továbbra is alkalmazni kell a 10%-os 

visszatartást az éves számlaegyenleg 

kifizetéséig, amikor a Bizottság meg tudja 

állapítani, hogy az elszámolások teljesek, 

pontosak és valósak-e. 

továbbra is alkalmazni kell a 10%-os 

visszatartást az éves számlaegyenleg 

kifizetéséig, amikor a Bizottság meg tudja 

állapítani, hogy az elszámolások teljesek, 

pontosak és valósak-e. 

Or. fr 

 

Módosítás  31 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

57 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(57) Az Unió pénzügyi érdekeinek és 

költségvetésének védelme érdekében 

arányos intézkedéseket kell megállapítani 

és végrehajtani a tagállamok és a Bizottság 

szintjén. A Bizottság számára lehetővé kell 

tenni, hogy megszakítsa a kifizetési 

határidőket, felfüggessze az időközi 

kifizetéseket, és pénzügyi korrekciókat 

alkalmazzon, amennyiben a vonatkozó 

feltételek teljesülnek. A Bizottságnak 

tiszteletben kell tartania az arányosság 

elvét oly módon, hogy figyelembe veszi a 

szabálytalanságok jellegét, súlyosságát és 

gyakoriságát, valamint azoknak az uniós 

költségvetést érintő pénzügyi 

következményeit. 

(57) Az Unió pénzügyi érdekeinek és 

költségvetésének védelme és az 

államháztartás ellenőrzött kiadásainak 

biztosítása érdekében arányos 

intézkedéseket kell megállapítani és 

végrehajtani a tagállamok és a Bizottság 

szintjén. A Bizottság számára lehetővé kell 

tenni, hogy megszakítsa a kifizetési 

határidőket, felfüggessze az időközi 

kifizetéseket, és pénzügyi korrekciókat 

alkalmazzon, amennyiben a vonatkozó 

feltételek teljesülnek. A Bizottságnak 

tiszteletben kell tartania az arányosság 

elvét oly módon, hogy figyelembe veszi a 

szabálytalanságok jellegét, súlyosságát és 

gyakoriságát, valamint azoknak az uniós 

költségvetést érintő pénzügyi 

következményeit. 

Or. fr 

 

Módosítás  32 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

61 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(61) Az alapokból támogatásra jogosult 

régiók és területek kijelöléséhez objektív 

kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 

célból indokolt, hogy a régiók és térségek 

uniós szinten történő meghatározása a 

régiók közös osztályozási rendszerén 

alapuljon, amelyet a 868/2014/EU 

bizottsági rendelettel23 módosított 

1059/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet24 állapított meg. 

(61) Az alapokból támogatásra jogosult 

régiók és területek kijelöléséhez objektív és 

precíz kritériumokat kell meghatározni. 

Ebből a célból indokolt, hogy a régiók és 

térségek uniós szinten történő 

meghatározása a régiók közös osztályozási 

rendszerén alapuljon, amelyet a 

868/2014/EU bizottsági rendelettel23 

módosított 1059/2003/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet24 állapított 

meg. 

__________________ __________________ 

23 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.). 

23 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.). 

24 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.). 

24 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.). 

Or. fr 

 

Módosítás  33 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

65 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(65) Abból a célból, hogy a régiók 

különböző kategóriái megfelelő juttatásban 

részesüljenek, az elv az, hogy a kevesébe 

fejlett, az átmeneti és fejlettebb régiók 

tekintetében a tagállamoknak előirányzott 

összesített juttatást nem szabad 

átcsoportosítani a kategóriák között. 

Mindemellett a tagállamoknak az adott 

kihívások leküzdésére vonatkozó 

szükségletei figyelembevétele érdekében a 

(65) Abból a célból, hogy a régiók 

különböző kategóriái megfelelő juttatásban 

részesüljenek, az elv az, hogy a kevesébe 

fejlett, az átmeneti és fejlettebb régiók 

tekintetében a tagállamoknak előirányzott 

összesített juttatást nem szabad 

átcsoportosítani a kategóriák között. 

Mindemellett a tagállamoknak az adott 

kihívások leküzdésére vonatkozó 

szükségletei figyelembevétele érdekében a 



 

AM\1162477HU.docx 25/44 PE627.600v02-00 

 HU 

tagállamok kérhetik a juttatások 

átcsoportosítását a fejlettebb vagy átmeneti 

régiókból a kevésbé fejlett régiókba, és 

indokolniuk kell döntésüket. Ahhoz, hogy 

a kevésbé fejlett régiók elegendő pénzügyi 

forrásokban részesüljenek, meg kell 

állapítani azt a felső határt, amit a 

juttatásaikból át lehet csoportosítani a 

fejlettebb vagy az átmeneti régiókba. A 

források célok közötti átcsoportosítása nem 

lehetséges. 

tagállamok bizonyos fokú rugalmasságot 

élvezhetnek, és kérhetik a juttatások 

átcsoportosítását a fejlettebb vagy átmeneti 

régiókból a kevésbé fejlett régiókba, és 

indokolniuk kell döntésüket. Ahhoz, hogy 

a kevésbé fejlett régiók elegendő pénzügyi 

forrásokban részesüljenek, meg kell 

állapítani azt a felső határt, amit a 

juttatásaikból át lehet csoportosítani a 

fejlettebb vagy az átmeneti régiókba. A 

források célok közötti átcsoportosítása nem 

lehetséges. 

Or. fr 

 

Módosítás  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

66 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(66) Az Ír-sziget egyedi és specifikus 

helyzetének összefüggésében és az Észak-

Írországi és Írország közötti, a nagypénteki 

megállapodás égisze alatt megvalósuló 

együttműködés támogatása érdekében új, 

„PEACE PLUS” elnevezésű határokon 

átnyúló program folytatódik Észak-

Írország és Írország határ menti 

megyéiben, építve az előző programok, a 

Peace és az Interreg keretében végzett 

munkára. Figyelembe véve ennek 

gyakorlati jelentőségét, e programot egyedi 

allokációval kell támogatni a békét és 

megbékélést célzó programok 

támogatásának folytatása érdekében, 

továbbá az európai területi együttműködési 

célkitűzés (Interreg) keretében 

rendelkezésre álló ír allokáció megfelelő 

részét is a programhoz kell allokálni. 

(66) Az Ír-sziget egyedi és specifikus 

helyzetének összefüggésében és az Észak-

Írország és Írország közötti, a nagypénteki 

megállapodás égisze alatt a brexitet és az 

emiatt keletkező bizonytalanságot 

követően megvalósuló együttműködés 

támogatása érdekében új, „PEACE PLUS” 

elnevezésű határokon átnyúló program 

folytatódik Észak-Írország és Írország 

határ menti megyéiben, építve az előző 

programok, a Peace és az Interreg 

keretében végzett munkára. Figyelembe 

véve ennek gyakorlati jelentőségét, e 

programot egyedi allokációval kell 

támogatni a békét és megbékélést célzó 

programok támogatásának folytatása 

érdekében, továbbá az európai területi 

együttműködési célkitűzés (Interreg) 

keretében rendelkezésre álló ír allokáció 

megfelelő részét is a programhoz kell 

allokálni. 

Or. en 
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Módosítás  35 

Mireille D’Ornano 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

69 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(69) Emellett az EUMSZ 290. cikke 

szerinti jogi aktusok elfogadására 

felhatalmazást kell adni a Bizottság 

részére a következők tekintetében: a 

jelentendő szabálytalanságok 

meghatározását szolgáló kritériumok 

megállapítása, az átalányalapú 

egységköltségek, egyösszegű kifizetések, 

százalékos átalányok és a valamennyi 

tagállamra vonatkozó költségfüggetlen 

finanszírozás meghatározása, valamint a 

szabványosított, azonnal használható 

mintavételi módszerek megállapítása. 

törölve 

Or. fr 

 

Módosítás  36 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 37 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

37. „éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat”: eljárás, amely azt 

hivatott biztosítani, hogy az infrastruktúra 

– a nemzeti szabályoknak és 

iránymutatásoknak vagy, ha van ilyen, a 

nemzetközileg elismert szabványoknak 

megfelelően – ellenállóképes az éghajlat 

hatásaival szemben. 

37. „éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálat”: eljárás, amely azt 

hivatott biztosítani, hogy az infrastruktúra 

– a nemzeti szabályoknak és 

iránymutatásoknak vagy, ha van ilyen, a 

nemzetközileg elismert szabványoknak 

megfelelően – ellenállóképes az éghajlat 

hatásaival szemben, valamint hogy az 

infrastrukturális beruházások 

alkalmazzák az energiahatékonyság 

elsődlegességének elvét. 

Or. en 
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Módosítás  37 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 37 a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 37a. „környezeti és a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos 

rezilienciavizsgálat”: olyan strukturált 

folyamat, amelynek célja az uniós 

kiadások káros hatásainak elkerülését, 

valamint az uniós környezet és biológiai 

sokféleség állapotát érintő előnyeinek 

maximalizálását szolgáló eszközök 

eredményes alkalmazása, a biológiai 

sokféleség védelmének az uniós 

költségvetésben való figyelembevételére 

vonatkozó bizottsági közös keret alapján 

és adott esetben a nemzeti szabályokkal és 

iránymutatásokkal vagy a nemzetközileg 

elismert szabványokkal összhangban. 

Or. en 

 

Módosítás  38 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) zöldebb, karbonszegény Európa a 

tiszta és méltányos energetikai átállás, a 

zöld és kék beruházás, a körforgásos 

gazdaság, az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás és a kockázatmegelőzés és -

kezelés előmozdításával; 

b) zöldebb, zéró nettó szén-dioxid-

kibocsátású Európa a tiszta és méltányos 

energetikai átállás, a zöld és kék beruházás, 

a körforgásos gazdaság, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és 

a kockázatmegelőzés és -kezelés 

előmozdításával; 

Or. en 
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Módosítás  39 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) jobban összekapcsolt Európa a 

mobilitás és a regionális IKT-

összekapcsoltság fokozásával; 

c) jobban összekapcsolt Európa a zéró 

kibocsátású mobilitás és a regionális IKT-

összekapcsoltság fokozásával; 

Or. en 

 

Módosítás  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A karbonszegény gazdaságra való 

szükséges strukturális átállás miatt a 

munkahelyek átalakulásával érintett 

szénfüggő régióknak az igazságos átmenet 

elősegítése érdekében hozzá kell férnie a 

PO2 célkitűzésekre vonatkozó kiegészítő 

támogatáshoz. A cél a szóban forgó – 

különösen a 2003/87/EK irányelv 

értelmében a modernizációs alap 

keretében támogatásra eleve nem jogosult 

– régiók támogatása, a munkavállalók 

újbóli alkalmazásának, átképzésének és 

továbbképzésének, az oktatásnak, az 

álláskereséssel kapcsolatos 

kezdeményezéseknek és az új 

munkahelyek fejlesztésének például 

induló innovatív vállalkozások útján, a 

szociális partnerekkel való szoros 

párbeszéd és koordináció mellett történő 

előmozdításával. Ennek finanszírozása 

érdekében a strukturálisreform-támogató 

program a költségvetésének 25%-át a 

strukturális alapokba csoportosítja át. 
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Or. en 

 

Módosítás  41 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A tagállamok az egyes alapok 

beavatkozási típusain alapuló módszertan 

segítségével tájékoztatást nyújtanak a 

környezetvédelemmel és 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzések támogatásáról. E módszertan 

keretében külön súlyozzák a nyújtott 

támogatásokat olyan mértékben, amely 

tükrözi az ilyen támogatásnak a 

környezetvédelmi és az éghajlattal 

kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó 

szabályokhoz történő hozzájárulását. Az 

ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 

esetében a súlyozás a beavatkozás-típusok 

vonatkozásában az I. mellékletben 

meghatározott dimenziókhoz és kódokhoz 

kapcsolódik. 

(3) A tagállamok gondoskodnak 

műveleteik éghajlatváltozási, környezeti és 

a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 

rezilienciavizsgálatáról valamennyi 

tervezési és végrehajtási folyamatban. Az 
egyes alapok beavatkozási típusain alapuló 

módszertan segítségével tájékoztatást 

nyújtanak a környezetvédelemmel és 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

célkitűzések támogatásáról. E módszertan 

keretében külön súlyozzák a nyújtott 

támogatásokat olyan mértékben, amely 

tükrözi az ilyen támogatásnak a 

környezetvédelmi és az éghajlattal 

kapcsolatos célkitűzésekre vonatkozó 

szabályokhoz történő hozzájárulását. Az 

ERFA, az ESZA+ és a Kohéziós Alap 

esetében a súlyozás a beavatkozás-típusok 

vonatkozásában az I. mellékletben 

meghatározott dimenziókhoz és kódokhoz 

kapcsolódik. 

Or. en 

 

Módosítás  42 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a civil társadalmat képviselő 

releváns szervezetek, környezetvédelmi 

partnerek, valamint a társadalmi befogadás, 

c) a civil társadalmat képviselő 

releváns szervezetek, környezetvédelmi 

partnerek, valamint a társadalmi befogadás, 
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az alapvető jogok, a fogyatékossággal élő 

személyek jogai, a nemek közötti 

egyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség elősegítéséért 

felelős szervezetek. 

a marginalizált közösségek befogadása, az 

alapvető jogok, a fogyatékossággal élő 

személyek jogai, a nemek közötti 

egyenlőség és a 

megkülönböztetésmentesség elősegítéséért 

felelős szervezetek. 

Or. en 

 

Módosítás  43 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 6a. cikk 

 Horizontális elvek 

 (1) A tagállamok, az irányító 

hatóságok és a Bizottság a végrehajtás 

minden szakaszában tiszteletben tartják az 

Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 

2. és 3. cikkében, valamint az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

(EUMSZ) 7–11. cikkében meghatározott 

horizontális elveket az alapok 

végrehajtása során, ideértve a 

fenntartható fejlődés teljes körű 

érvényesítését és figyelembe véve az 

Európai Unió Alapjogi Chartáját. 

 (2) A tagállamok, az irányító 

hatóságok és a Bizottság a végrehajtás 

minden szakaszában eleget tesznek az 

EUMSZ 11. cikke szerinti környezeti és 

éghajlatvédelmi követelmények, valamint 

az EUMSZ 191. cikkének 

(2) bekezdésében meghatározott, „a 

szennyező fizet” elv integrálására 

vonatkozó kötelezettségnek. 

 (3) Konkrétan a tagállamok, az 

irányító hatóságok és a Bizottság a 

partnerségi megállapodások és programok 

előkészítése és végrehajtása során: 
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 a) figyelembe veszik az alapok 

felhasználásával végrehajtott 

beruházásokban rejlő éghajlatváltozás-

enyhítési és ahhoz való alkalmazkodási 

lehetőségeket, és gondoskodnak arról, 

hogy e beruházások ellenállnak az 

éghajlatváltozás és a természeti 

katasztrófák, többek között a fokozott 

kockázatot jelentő áradások, aszályok, 

hőhullámok, erdőtüzek és szélsőséges 

időjárási események hatásának; 

 b) gondoskodnak arról, hogy 

figyelembe veszik és előmozdítják a férfiak 

és a nők közötti egyenlőséget és a nemi 

szempontok integrálását, többek között a 

nyomon követés, a jelentéstétel és az 

értékelés vonatkozásában; 

 c) biztosítják a fogyatékos személyek 

jogait, többek között a fogyatékossággal 

élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény 9. cikkével, valamint a 

termékek és szolgáltatások 

akadálymentességi előírásainak 

harmonizálásáról szóló uniós 

jogszabályokkal összhangban az 

akadálymentességhez való jogukat; 

 d) megfelelő lépéseket tesznek a 

megkülönböztetés valamennyi, nemen, 

faji vagy etnikai származáson, valláson 

vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 

koron vagy szexuális irányultságon 

alapuló formájának megakadályozására; 

 e) gondoskodnak arról, hogy 

megfelelően figyelembe veszik és 

előmozdítják a környezetvédelmi 

követelményeket, az erőforrás-

hatékonyságot, az energiahatékonyság 

elsődlegességének elvét, a biológiai 

sokféleséggel kapcsolatos 

rezilienciavizsgálatot, a katasztrófával 

szembeni rezilienciát, valamint a kockázat 

megelőzését és kezelését. 

Or. en 
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Módosítás  44 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iiia. annak kifejtése, hogy az alapokat 

hogyan igazítják hozzá, illetve azok 

hogyan járulnak hozzá a nemzeti energia- 

és éghajlati terveikben foglalt célok, 

szakpolitikák és intézkedések 

megvalósításához az energiaunió 

irányításáról szóló rendelet értelmében 

Or. en 

 

Módosítás  45 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a pénzügyi források elosztása 

prioritás szerint, beleértve a 2026. és 

2027. évekre vonatkozó összegeket; 

a) a pénzügyi források elosztása 

prioritás szerint, beleértve a 2026. és 

2027. évekre vonatkozó összegeket, 

különösen figyelembe véve a nemzeti 

energia- és éghajlati tervek frissítését az 

energiaunió irányításáról szóló rendelet 

13. cikke értelmében; 

Or. en 

 

Módosítás  46 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság kérheti egy tagállamtól A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
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releváns programjai felülvizsgálatát és 

azokhoz módosítások javaslatát, 

amennyiben ez szükséges a vonatkozó 

tanácsi ajánlások végrehajtásának 

elősegítése érdekében. 

releváns programjai felülvizsgálatát és 

azokhoz módosítások javaslatát, 

amennyiben ez szükséges a vonatkozó 

országspecifikus ajánlások 

végrehajtásának elősegítése érdekében. 

Or. en 

 

Módosítás  47 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az energiaunió irányításáról szóló 

rendelet 28. cikkével összhangban 

elfogadott releváns országspecifikus 

ajánlás végrehajtásának támogatásához, 

amely címzettje az érintett tagállam. 

Or. en 

 

Módosítás  48 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – vii a alpont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 viia. a nemzeti energia- és éghajlati 

tervekben az energiaunió irányításáról 

szóló rendelet szerint meghatározott 

kihívások és célkitűzések 

Or. en 

 

Módosítás  49 

Davor Škrlec 
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Rendeletre irányuló javaslat 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság megvizsgálja a 

programot és azt, hogy az megfelel-e e 

rendeletnek és az alapspecifikus 

rendeleteknek, valamint azt, hogy 

összhangban áll-e a partnerségi 

megállapodással. Értékelése során a 

Bizottság mindenekelőtt figyelembe veszi a 

releváns országspecifikus ajánlásokat. 

(1) A Bizottság megvizsgálja a 

programot és azt, hogy az megfelel-e e 

rendeletnek és az alapspecifikus 

rendeleteknek, valamint azt, hogy 

összhangban áll-e a partnerségi 

megállapodással. Értékelése során a 

Bizottság mindenekelőtt felülvizsgálja, 

hogy megfelelően foglalkoznak-e a 

releváns országspecifikus ajánlásokkal. 

Or. en 

 

Módosítás  50 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A monitoringbizottság valamennyi 

határozatát és alátámasztó dokumentumát 

közzéteszik a 44. cikk (1) bekezdésében 

említett weboldalon. 

Or. en 

 

Módosítás  51 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 35a. cikk 

 Egyablakos ügyintézés a polgárok 

számára 

 (1) A tagállam három hónapon belül 



 

AM\1162477HU.docx 35/44 PE627.600v02-00 

 HU 

azt követően, hogy értesítést kap a 

programot jóváhagyó határozatról, 

egyablakos ügyintézést hoz létre az uniós 

polgároktól, többek között a 

kedvezményezettektől a program 

végrehajtásáról érkező kérdésekre vagy 

kérelmekre való reagálás céljából. 

 A tagállamnak lehetősége van arra, hogy 

egyetlen egyablakos ügyintézést hozzon 

létre több programra vonatkozóan. 

 (2) Az egyablakos ügyintézés 

holisztikus tanácsot nyújt az uniós 

polgárok számára a program 

végrehajtását illetően, ideértve a 

projektfelhívásokat is, és kezeli a program 

végrehajtásával kapcsolatos esetleges 

panaszokat, különösen a program más, 

többek között környezeti és éghajlat-

politikai tárgyú uniós szakpolitikákkal és 

követelményekkel való koherenciája 

tekintetében. 

Or. en 

 

Módosítás  52 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

67 cikk – 3 bekezdés – j pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

j) a legalább ötéves várható 

élettartamú infrastruktúrákba történő 

beruházások esetében gondoskodik róla, 

hogy sor kerüljön az éghajlatváltozási 

rezilienciavizsgálatra. 

j) a legalább ötéves várható 

élettartamú infrastruktúrákba történő 

beruházások esetében gondoskodik róla, 

hogy sor kerüljön az éghajlatváltozási, 

környezeti és a biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos rezilienciavizsgálatra. 

Or. en 

 

Módosítás  53 

Davor Škrlec 
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Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – 1 táblázat – 2 alcím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

2. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS: ZÖLDEBB, KARBONSZEGÉNY EURÓPA A 

TISZTA ÉS MÉLTÁNYOS ENERGETIKAI ÁTÁLLÁS, A ZÖLD ÉS KÉK BERUHÁZÁS, 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG, AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ 

ALKALMAZKODÁS, VALAMINT A KOCKÁZATMEGELŐZÉS ÉS -KEZELÉS 

ELŐMOZDÍTÁSÁVAL 

024 
Energia-hatékonysági és demonstrációs projektek a 

kkv-kben és támogatási intézkedések 
100% 40% 

025 

A meglévő lakásállomány energiahatékony 

felújítása, demonstrációs projektek és támogatási 

intézkedések 

100% 40% 

026 
A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, 

demonstrációs projektek és támogatási intézkedések 
100% 40% 

027 

Támogatás olyan vállalkozások számára, amelyek a 

karbonszegény gazdasághoz és az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képességhez hozzájáruló 

szolgáltatásokat nyújtanak 

100% 40% 

028 Megújuló energia: szél 100% 40% 

029 Megújuló energia: napenergia 100% 40% 

030 Megújuló energia: biomassza 100% 40% 

031 Megújuló energia: tengeri energia 100% 40% 

032 
Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus 

tengeri energiát is) 
100% 40% 

033 

Közepes és alacsony feszültségű intelligens 

energiaelosztási rendszerek (ideértve az intelligens 

energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), 

valamint kapcsolódó tárolás 

100% 40% 

034 
Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, 

távfűtés és -hűtés 
100% 40% 

035 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

árvizek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári 

védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat is) 

100% 100% 

036 
Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

100% 100% 
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tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári 

védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat is) 

037 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

egyéb, például viharok és aszályok (ideértve a 

tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat 

is) 

100% 100% 

038 

Kockázat-megelőzés és a nem az éghajlattal 

kapcsolatos természeti kockázatok (pl. 

földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez 

kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) 

kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság fokozását, 

a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat 

0% 100% 

039 

Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása 

(kitermelési, kezelési, tárolási és elosztási 

infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, 

ivóvízellátás) 

0% 100% 

040 

Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése 

(ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó meghatározott intézkedéseket, az 

újrafelhasználást, a szivárgás csökkentését) 

40% 100% 

041 Szennyvízgyűjtés és -tisztítás 0% 100% 

042 

A háztartási hulladék kezelése: megelőzés, 

minimálisra csökkentés, válogatás, újrahasznosítási 

intézkedések 

0% 100% 

043 
A háztartási hulladék kezelése: mechanikai-

biológiai kezelés, hőkezelés 
0% 100% 

044 
Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok 

kezelése 
0% 100% 

045 
Az újrahasznosított anyagok nyersanyagként való 

felhasználásának előmozdítása 
0% 100% 

046 Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja 0% 100% 

047 
A környezetbarát gyártási eljárások és 

forráshatékonyság támogatása a kkv-kben 
40% 40% 

048 Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések 40% 100% 

049 
A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és 

fenntartható felhasználása 
40% 100% 
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050 
A természet és a biodiverzitás védelme, 

környezetbarát infrastruktúra 
40% 100% 

 

Módosítás 

2. SZAKPOLITIKAI CÉLKITŰZÉS: ZÖLDEBB, KARBONSZEGÉNY EURÓPA A 

TISZTA ÉS MÉLTÁNYOS ENERGETIKAI ÁTÁLLÁS, A ZÖLD ÉS KÉK BERUHÁZÁS, 

A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG, AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ VALÓ 

ALKALMAZKODÁS, VALAMINT A KOCKÁZATMEGELŐZÉS ÉS -KEZELÉS 

ELŐMOZDÍTÁSÁVAL 

024 
Energia-hatékonysági és demonstrációs projektek a 

kkv-kben és támogatási intézkedések 
100% 40 % 

025 

A meglévő lakásállomány energiahatékony 

felújítása, demonstrációs projektek és támogatási 

intézkedések 

100% 40% 

026 
A közcélú infrastruktúra energiahatékony felújítása, 

demonstrációs projektek és támogatási intézkedések 
100% 40% 

027 

Támogatás olyan vállalkozások számára, amelyek a 

karbonszegény gazdasághoz és az éghajlatváltozással 

szembeni ellenálló képességhez hozzájáruló 

szolgáltatásokat nyújtanak 

100% 40% 

028 Megújuló energia: szél 100% 40% 

029 Megújuló energia: napenergia 100% 40% 

030 Megújuló energia: biomassza 100% 40% 

031 Megújuló energia: tengeri energia 100% 40% 

032 
Egyéb megújuló energia (ideértve a geotermikus 

tengeri energiát is) 
100% 40% 

033 

Közepes és alacsony feszültségű intelligens 

energiaelosztási rendszerek (ideértve az intelligens 

energiahálózatokat és az IKT-rendszereket is), 

valamint kapcsolódó tárolás 

100% 40% 

034 
Nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, 

távfűtés és -hűtés 
100% 40% 

035 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

árvizek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári 

védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat is) 

100% 100% 

036 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

tűzvészek (ideértve a tudatosságnövelést, a polgári 

100% 100% 
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védelmet, valamint a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat is) 

037 

Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó intézkedések, valamint az éghajlattal 

összefüggő kockázatok megelőzése és kezelése: 

egyéb, például viharok és aszályok (ideértve a 

tudatosságnövelést, a polgári védelmet, valamint a 

katasztrófavédelmi rendszereket és infrastruktúrákat 

is) 

100% 100% 

038 

Kockázat-megelőzés és a nem az éghajlattal 

kapcsolatos természeti kockázatok (pl. 

földrengések), valamint az emberi tevékenységekhez 

kapcsolódó kockázatok (pl. technológiai balesetek) 

kezelése, ideértve a társadalmi tudatosság fokozását, 

a polgári védelmet és a katasztrófavédelmi 

rendszereket és infrastruktúrákat 

0% 100% 

039 

Emberi fogyasztásra szolgáló víz biztosítása 

(kitermelési, kezelési, tárolási és elosztási 

infrastruktúra, hatékonysági intézkedések, 

ivóvízellátás) 

0% 100% 

040 

Vízgazdálkodás és a vízkészletek megőrzése 

(ideértve a vízgyűjtő-gazdálkodást, az 

éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz 

kapcsolódó meghatározott intézkedéseket, az 

újrafelhasználást, a szivárgás csökkentését) 

40% 100% 

041 Szennyvízgyűjtés és -tisztítás 0% 100% 

042 

A háztartási hulladék kezelése: megelőzés, 

minimálisra csökkentés, válogatás, újrahasznosítási 

intézkedések 

0% 100% 

X Hozzájárulás az uniós nyersanyag-függetlenséghez 0% 100% 

X 
Az újrafeldolgozott anyagok hozzájárulása a 

nyersanyagigény kielégítéséhez 
0% 100% 

044 
Kereskedelmi, ipari vagy veszélyes hulladékok 

kezelése 
0% 100% 

045 
Az újrahasznosított anyagok nyersanyagként való 

felhasználásának előmozdítása 
0% 100% 

046 Ipari területek és szennyezett talaj rehabilitációja 0% 100% 

047 
A környezetbarát gyártási eljárások és 

forráshatékonyság támogatása a kkv-kben 
40% 40% 

048 Levegőminőségi és zajcsillapítási intézkedések 40% 100% 

049 
A Natura 2000 területek védelme, helyreállítása és 

fenntartható felhasználása 
40% 100% 
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050 
A természet és a biodiverzitás védelme, 

környezetbarát infrastruktúra 
40% 100% 

Or. en 

 

Módosítás  54 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

 I melléklet – 1 táblázat – 2 alcím – 27 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

077 Alternatív üzemanyagok infrastruktúrája 100% 40% 

 

Módosítás 

 

077 
Infrastruktúradíjak a zéró kibocsátású 

járművek esetében 
100% 40% 

Or. en 

 

Módosítás  55 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 táblázat – 4 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

Módosítás 

Az uniós környezetvédelmi politika 

eredményes alkalmazása és végrehajtása 

Nyomon követési mechanizmusok 

léteznek az uniós környezetvédelmi 

politikának való megfelelés biztosítására, 

ideértve a következőket: 

 1. Olyan intézkedések és elegendő 

adminisztrációs kapacitás, amelyekkel 
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biztosítható az alapok által támogatott 

műveletek uniós környezetvédelmi 

politikának, konkrétan az EU 2020-ra 

vonatkozó, biológiai sokféleséggel 

kapcsolatos stratégiájának, a 2011/92/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

(KHV), a 2001/42/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelvnek (SKV), a 

92/43/EGK tanácsi irányelvnek és a 

2009/147/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvnek való megfelelés 

ellenőrzése. 

 2. Az alapok végrehajtásában részt vevő 

személyzet uniós környezetvédelmi 

politikával kapcsolatos képzése és az őket 

célzó információterjesztés. 

 3. Intézkedések a tagállamoknak a 

környezetvédelem és a környezet-

helyreállítás területén működő civil 

társadalmi szervezetek bevonására 

meglévő intézményi és jogi keretével 

összhangban, a programok előkészítése és 

végrehajtása folyamán. 

Or. en 

Módosítás  56 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

III melléklet – 1 táblázat – 4 b albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

Módosítás 

Eredményes mechanizmusok léteznek a 

nemek közötti egyenlőség előmozdítására, 

ideértve a következőket: 

1. Intézkedések a tagállamoknak a nemek 

közötti egyenlőségért felelős szervek 

bevonására meglévő intézményi és jogi 

keretével összhangban, a programok 

előkészítése és végrehajtása során 

 2. Az alapok végrehajtásában részt vevő 

személyzet nemek közötti egyenlőséggel, a 
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nemek közötti egyenlőség érvényesítésével 

és a nemek közötti egyenlőség 

szempontját érvényesítő költségvetés-

tervezéssel kapcsolatos képzése és az őket 

célzó információterjesztés. 

Or. en 

 

Módosítás  57 

Davor Škrlec 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

IV melléklet – 1 táblázat – 2 alcím – 1 sor 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

    

2. Zöldebb, 

karbonszegény 

Európa a tiszta és 

méltányos 

energetikai 

átállás, a zöld és 

kék beruházás, a 

körforgásos 

gazdaság, az 

éghajlatváltozásh

oz való 

alkalmazkodás, 

valamint a 

kockázatmegelőz

és és -kezelés 

előmozdításával 

ERFA és 

Kohéziós Alap: 

2.1 

Energiahatékon

ysági 

intézkedések 
előmozdítása 

Stratégiai politikai 

keret a 

lakóépületek és a 

nem lakáscélú 

épületek 

energiahatékonys

ág céljából történő 

felújításának 

támogatására 

1. Nemzeti 

hosszú távú 

felújítási 

stratégiát 

fogadtak el, 

amely támogatja 

a lakóépületek és 

a nem lakáscélú 

épületek nemzeti 

állományának 

felújítását az 

épületek 

energiahatékonys

ágáról szóló 

2010/31/EU irány

elv 

követelményeine

k megfelelően, 

amely stratégia: 

 a. indikatív 

részcélokat 

tartalmaz 2030-

ra, 2040-re és 

2050-re 

 b. indikatívan 

felvázolja a 

stratégia 

végrehajtásának 
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támogatását 

szolgáló 

költségvetési 

erőforrásokat 

 c. eredményes 

mechanizmusokat 

határoz meg az 

épületfelújítást 

célzó 

beruházások 

előmozdításához,   

 2. 

Energiahatékonys

ágot javító 

intézkedések az 

előírt 

energiamegtakarít

ások elérése 

érdekében 

Módosítás 

2. Zöldebb, 

karbonszegény 

vagy zéró szén-

dioxid-

kibocsátású 

Európa a tiszta és 

méltányos 

energetikai 

átállás, a zöld és 

kék beruházás, a 

körforgásos 

gazdaság, az 

éghajlatváltozásh

oz való 

alkalmazkodás, 

valamint a 

kockázatmegelőz

és és -kezelés 

előmozdításával 

ERFA és 

Kohéziós Alap: 

2.1 A zöld 

infrastruktúra 
előmozdítása a 

városi 

környezetben és 

a levegő-, víz-, 

talaj-, zaj- és 

fényszennyezés 

csökkentése 

A zöld 

infrastruktúra és a 

levegőminőség 

eredményes 

előmozdítása a 

városi 

környezetben 

1. Nemzeti 

hosszú távú 

felújítási 

stratégiát 

fogadtak el, 

amely támogatja 

a lakóépületek és 

a nem lakáscélú 

épületek nemzeti 

állományának 

felújítását az 

épületek 

energiahatékonys

ágáról szóló  

2010/31/EU irány

elv 

követelményeine

k megfelelően, 

amely stratégia: 

 a. indikatív 

részcélokat 

tartalmaz 2030-

ra, 2040-re és 

2050-re 

 b. indikatívan 

felvázolja a 

stratégia 

végrehajtásának 
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támogatását 

szolgáló 

költségvetési 

erőforrásokat 

 c. eredményes 

mechanizmusokat 

határoz meg az 

épületfelújítást 

célzó 

beruházások 

előmozdításához,   

 2. 

Energiahatékonys

ágot javító 

intézkedések az 

előírt 

energiamegtakarít

ások elérése 

érdekében 

 A 

2008/50/EK irán

yelv 23. cikke 

szerinti 

levegőminőségi 

tervek vannak 

hatályban, és 

ezekben 

megfelelő 

intézkedések 

szerepelnek a 

2008/50/EK irán

yelv XI. és 

XIV. mellékletéb

en meghatározott 

határértékek 

potenciális 

túllépésének 

kezelésére. 

Or. en 

 


