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RÖVID INDOKOLÁS

Ez a jogalkotási javaslat – az úgynevezett salátarendelet-javaslat – a 2014–2020-as többéves 
pénzügyi keret félidős értékelésének/felülvizsgálatának részeként benyújtott módosított 
rendeletek egy csomagját képezi. A javaslat módosítja többek között a költségvetési 
rendeletet, az Európai Unió Szolidaritási Alapját (EUSZA), az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapot (ERFA), a közös rendelkezésekről szóló rendeletet (CPR) és az Európai Szociális 
Alapot (ESZA).

A javaslat foglalkozik az Európai Parlament képviselői által megfogalmazott számos 
aggállyal, többek között a kohéziós politika végrehajtásának egyszerűsítését illetően.

A javaslatnak a Regionális Fejlesztési Bizottság kizárólagos hatáskörével foglalkozó részében 
az előadó kitér az egyszerűsített költségelszámolási módszerek, a kis léptékű infrastruktúrák, 
az esb-alapok és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap közötti szinergiák, illetve az 
európai strukturális és beruházási alapok, valamint az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA) közötti kapcsolat kérdésére.

Az Európai Parlament számára az egyszerűsítés mindig fontos témakör volt. A jelen 
jogalkotási javaslat jelentős része ezt a célt szolgálja. Az egyszerűsített költségelszámolási 
módszerek ösztönzése ehhez a területhez tartozik. Számos kedvezményezett fejezte ki 
aggodalmát az esb-alapok használatával járó adminisztratív terhek csökkentésével 
kapcsolatosan, a javaslat ezzel is foglalkozik. E területen az előadó fontosnak tartja annak 
összeegyeztetését, hogy az egyszerűsített költségelszámolási módszerek alkalmazására készen 
álló érdekelt felek ösztönzése ne járjon az erre még nem hajlandó felek szankcionálásával.

Ezen egyszerűsítés és rugalmasság elérése érdekében az előadó meg szeretné tartani az 
ERFA-rendeletben levő kis léptékű infrastruktúrára való hivatkozást, egyben növelni szeretné 
e támogatás felső határát. 

A jelenlegi migrációs válság továbbra is jelentős kihívást jelent az Európai Unió számára. 
Politikai szempontból a kohéziós politikára is hatással volt, amelynek újraprogramozás révén 
igazodnia kellett ehhez az új kihíváshoz. Következésképpen a migránsok és a menekültek 
integrációjának elősegítése érdekében e jogalkotási javaslat módosításokat javasolt az ERFA-
rendelethez és a közös rendelkezésekről szóló rendelethez. Az előadó ezeket a módosításokat 
igen kedvezően fogadja. Emellett az előadó hangsúlyozza az esb-alapok és a migráció és 
menekültügy területén már meglévő uniós eszközökkel való koordináció és szinergia 
megteremtésének fontosságát.

A jogalkotási javaslat is foglalkozik az esb-alapok és az ESBA kapcsolatával is. Az előadó 
azon a véleményen van, hogy a legjobb előre vivő út az, hogy az Európai Bizottság a 
salátarendelet-javaslaton kívül benyújt egy önálló javaslatot, amely az esb-alapok és az ESBA 
közötti kapcsolattal foglalkozik. Jelenleg esb-alapok és az ESBA különböző szabályozási 
keretet és támogatási logikát képvisel. Figyelembe véve a bizottság szoros időbeosztását az 
előadó üdvözli, hogy időközben mélyreható megbeszélést folytattak az esb-alapok és az 
ESBA közötti kapcsolatról. Az előadó teljes mértékben tudatában van e kérdés fontosságának, 
és igyekszik kielégítő megoldást találni a kedvezményezettek és a kohéziós politika jövője 
számára.
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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az EUMSZ 15. cikkében foglalt 
átláthatósági elv, amelynek értelmében az 
intézményeknek a lehető legnyitottabb 
módon kell működniük, a költségvetés 
végrehajtása terén megköveteli, hogy a 
polgárok tudomást szerezhessenek arról, 
hogy az Unió hol és milyen célokra fordítja 
a forrásokat. Az ilyen információk 
előmozdítják a demokratikus vitát, 
hozzájárulnak a polgárok uniós 
döntéshozatali eljárásban történő 
részvételéhez, és megerősítik az uniós 
kiadásokkal kapcsolatos intézményi 
kontrollt és alapos vizsgálatot. Az ilyen 
célokat az uniós források valamennyi 
címzettjével kapcsolatos információk –
lehetőség szerint korszerű kommunikációs 
eszközök segítségével történő – közzététele 
révén kell megvalósítani, ami figyelembe 
veszi a címzettek bizalmassághoz és 
biztonsághoz fűződő jogos érdekeit, 
természetes személyek esetében pedig a 
magánélethez való jogot és személyes 
adataik védelmét. Ezért az arányosság 
elvével összhangban az intézményeknek 
szelektív megközelítést kell alkalmazniuk 
az információk közzététele terén. 
Használható információk nyújtása 
érdekében a közzétételre vonatkozó 
döntéseknek megfelelő szempontokon kell 
alapulniuk.

(14) Az EUMSZ 15. cikkében foglalt 
átláthatósági elv, amelynek értelmében az 
intézményeknek a lehető legnyitottabb 
módon kell működniük, a költségvetés 
végrehajtása terén megköveteli, hogy a 
polgárok tudomást szerezhessenek arról, 
hogy az Unió hol és milyen célokra fordítja 
a forrásokat. Az ilyen információk 
előmozdítják a demokratikus vitát, 
hozzájárulnak a polgárok uniós 
döntéshozatali eljárásban történő 
részvételéhez, és megerősítik az uniós 
kiadásokkal kapcsolatos intézményi 
kontrollt és alapos vizsgálatot. A 
tájékoztatásnak célzottabban kell a 
kedvezményezettekre irányulniuk, hogy az 
láthatóbbá váljon a polgárok számára, 
meghatározott eszközök útján biztosítva, 
hogy az üzenetek eljussanak a 
kedvezményezettekhez. Az ilyen célokat az 
uniós források valamennyi címzettjével 
kapcsolatos információk – lehetőség 
szerint korszerű kommunikációs eszközök 
segítségével történő – közzététele révén 
kell megvalósítani, ami figyelembe veszi a 
címzettek bizalmassághoz és biztonsághoz 
fűződő jogos érdekeit, természetes 
személyek esetében pedig a magánélethez 
való jogot és személyes adataik védelmét. 
Ezért az arányosság elvével összhangban 
az intézményeknek szelektív megközelítést 
kell alkalmazniuk az információk 
közzététele terén. Használható információk 
nyújtása érdekében a közzétételre
vonatkozó döntéseknek megfelelő 
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szempontokon kell alapulniuk.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közvetlen és közvetett 
végrehajtás keretében végrehajtott 
pénzügyi eszközök adatainak fokozott 
olvashatósága és átláthatósága érdekében 
valamennyi jelentéstételi követelményt a 
költségvetési tervezethez csatolt egyetlen 
munkadokumentumba kell belefoglalni.

(24) A közvetlen és közvetett 
végrehajtás keretében végrehajtott 
pénzügyi eszközök adatainak fokozott 
olvashatósága és átláthatósága érdekében 
valamennyi jelentéstételi követelményt a 
költségvetési tervezethez csatolt egyetlen 
munkadokumentumba kell belefoglalni, 
amelyet a külön 
teljesítményértékeléseknél és az uniós 
kohéziós politikához való hozzájárulás 
értékelésénél kell alkalmazni.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) El kell kerülni továbbá, hogy az 
uniós források címzettjei tekintetében 
különböző szervezetek több alkalommal is 
könyvvizsgálatot végezzenek e források 
felhasználására vonatkozóan. Ezért meg
kell teremteni a lehetőséget arra, hogy 
támaszkodni lehessen független ellenőrök 
által végzett könyvvizsgálatokra, feltéve, 
hogy azok a nemzetközileg elfogadott 
standardokon alapulnak, megalapozott 
bizonyosságot nyújtanak, valamint a 
könyvvizsgálatokat az uniós hozzájárulás 
felhasználását ismertető pénzügyi 
kimutatásokra és jelentésekre vonatkozóan 
elvégezték. Ezt követően e 
könyvvizsgálatoknak kell az uniós források 
felhasználásra vonatkozó átfogó 
bizonyosság alapjául szolgálniuk.

(59) El kell kerülni továbbá, hogy az 
uniós források címzettjei tekintetében 
különböző tagállami és uniós szervezetek 
több alkalommal is könyvvizsgálatot 
végezzenek e források felhasználására 
vonatkozóan. Ezért meg kell teremteni a 
lehetőséget arra, hogy támaszkodni 
lehessen független ellenőrök által végzett 
könyvvizsgálatokra, feltéve, hogy azok a 
nemzetközileg elfogadott standardokon 
alapulnak, megalapozott bizonyosságot 
nyújtanak, valamint a könyvvizsgálatokat 
az uniós hozzájárulás felhasználását 
ismertető pénzügyi kimutatásokra és 
jelentésekre vonatkozóan elvégezték. Ezt 
követően e könyvvizsgálatoknak kell az 
uniós források felhasználásra vonatkozó 
átfogó bizonyosság alapjául szolgálniuk.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy kérhessék a megosztott 
végrehajtás keretében részükre allokált 
források uniós szintre való 
átcsoportosítását és Bizottság általi 
közvetlen vagy közvetett végrehajtását, 
lehetőség szerint az érintett tagállam 
javára. Ez optimalizálná e források 
felhasználását, valamint az e rendelet 
vagy ágazatspecifikus rendeletek, többek 
között az ESBA-rendelet értelmében 
létrehozott eszközök alkalmazását, 
amelyekre a tagállamok e források 
átcsoportosítását kérnék. Ezen eszközök 
hatékony végrehajtásának biztosítása 
érdekében elő kell írni, hogy amennyiben 
a forrásokat az e rendelet vagy 
ágazatspecifikus rendeletek, többek között 
az ESBA-rendelet értelmében létrehozott 
eszközökre csoportosítják át, az említett 
rendeletek szabályai alkalmazandók.

törölve

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) A szilárd jogi megalapozás 
érdekében az elektronikus információcsere 
és a dokumentumok elektronikus 
benyújtása irányába tett, jelentős 
egyszerűsítést képviselő lépéseket az 
alkalmazandó rendszerek elfogadására 
vonatkozó egyértelmű feltételeknek kell 
kísérniük, ezzel párhuzamosan pedig meg 
kell őrizni az uniós források irányításának 
rugalmasságát a résztvevők, a címzettek és 

(88) A szilárd jogi megalapozás 
érdekében az elektronikus információcsere 
és a dokumentumok elektronikus 
benyújtása, ezen belül is adott esetben az 
e-közbeszerzés irányába tett, jelentős 
egyszerűsítést képviselő lépéseket az 
alkalmazandó rendszerek elfogadására 
vonatkozó egyértelmű feltételeknek kell 
kísérniük, ezzel párhuzamosan pedig meg 
kell őrizni az uniós források irányításának 
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az engedélyezésre jogosult tisztviselők 
tekintetében az e rendeletben előírtak 
szerint.

rugalmasságát a résztvevők, a címzettek és 
az engedélyezésre jogosult tisztviselők 
tekintetében az e rendeletben előírtak 
szerint.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
108 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(108) Az uniós közbeszerzési 
eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós 
források eredményes, átlátható és 
megfelelő felhasználását. Ennek kapcsán 
az elektronikus közbeszerzésnek hozzá kell 
járulnia az uniós források jobb 
felhasználásához, továbbá elő kell 
segítenie, hogy minden gazdasági szereplő 
könnyebben hozzáférjen a közbeszerzési 
szerződésekhez.

(108) Az uniós közbeszerzési 
eljárásoknak biztosítaniuk kell az uniós 
források eredményes, átlátható és 
megfelelő felhasználását, ugyanakkor 
csökkenteniük kell az uniós források 
kedvezményezettjeit és az irányító 
hatóságokat sújtó adminisztratív terheket. 
Ennek kapcsán az elektronikus 
közbeszerzésnek hozzá kell járulnia az 
uniós források jobb felhasználásához, 
továbbá elő kell segítenie, hogy minden 
gazdasági szereplő könnyebben 
hozzáférjen a közbeszerzési 
szerződésekhez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
125 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(125) Az eljárások egyszerűsítése és e 
rendelet olvashatóságának javítása 
érdekében egyszerűsíteni és észszerűsíteni 
kell a vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére irányuló pályázathoz, a 
pályázati felhíváshoz és a vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodáshoz kapcsolódó 
rendelkezéseket.

(125) Az eljárások egyszerűsítése és e 
rendelet olvashatóságának javítása 
érdekében egyszerűsíteni és észszerűsíteni 
kell a vissza nem térítendő támogatás 
elnyerésére irányuló pályázathoz, a 
pályázati felhíváshoz és a vissza nem 
térítendő támogatásra vonatkozó 
megállapodáshoz kapcsolódó 
rendelkezéseket, különös tekintettel a köz-
és magánszféra közötti partnerség 
ösztönzésére, valamint az uniós 
finanszírozásokból és 
magánbefektetésekből származó egyéb 
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forrásokkal való ötvözés révén elérhető 
szinergiákra.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
136 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(136) Az elmúlt években az Unió egyre 
gyakrabban alkalmazott pénzügyi 
eszközöket, amelyek révén ugyan az uniós 
költségvetés magasabb tőkeáttétele érhető 
el, de ezzel párhuzamosan pénzügyi 
kockázatot generálnak az uniós 
költségvetésre nézve. Az említett pénzügyi 
eszközök között nemcsak a költségvetési 
rendelet által már szabályozott pénzügyi 
eszközök találhatók, hanem olyan egyéb 
eszközök is, mint a költségvetési garanciák 
és a pénzügyi támogatás, amelyeket 
korábban kizárólag az ezekre vonatkozó 
alap-jogiaktusokban megállapítottak 
szerint szabályoztak. Az ezen eszközökre 
alkalmazandó elvek egységességének 
biztosítása érdekében közös keretet kell 
kialakítani és ezen eszközöket egy új 
címben kell összevonni, amely a pénzügyi 
eszközökre alkalmazandó meglévő 
szabályokon felül magában foglalja a 
költségvetési garanciákról szóló szakaszt, 
valamint a tagállamok vagy harmadik 
országok részére nyújtott pénzügyi 
támogatásról szóló szakaszt.

(136) Az elmúlt években az Unió egyre 
gyakrabban alkalmazott pénzügyi 
eszközöket, amelyeknek ugyan lehetővé 
kellene tenniük az uniós költségvetés 
magasabb tőkeáttételét, de ezzel 
párhuzamosan pénzügyi kockázatot 
generálnak az uniós költségvetésre nézve. 
Az említett pénzügyi eszközök között 
nemcsak a költségvetési rendelet által már 
szabályozott pénzügyi eszközök találhatók, 
hanem olyan egyéb eszközök is, mint a 
költségvetési garanciák és a pénzügyi 
támogatás, amelyeket korábban kizárólag 
az ezekre vonatkozó alap-jogiaktusokban 
megállapítottak szerint szabályoztak. Az 
ezen eszközökre alkalmazandó elvek 
egységességének biztosítása érdekében 
közös keretet kell kialakítani és ezen 
eszközöket egy új címben kell összevonni, 
amely a pénzügyi eszközökre 
alkalmazandó meglévő szabályokon felül 
magában foglalja a költségvetési 
garanciákról szóló szakaszt, valamint a 
tagállamok vagy harmadik országok 
részére nyújtott pénzügyi támogatásról 
szóló szakaszt.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
137 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(137) A pénzügyi eszközök szerepet 
játszhatnak az uniós források hatásainak 
multiplikálásában, amennyiben ezeket a

(137) A pénzügyi eszközök szerepet 
játszhatnak az uniós források hatásainak 
multiplikálásában, amennyiben ezek a 
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forrásokat más forrásokkal vonják össze, 
és azok tőkeáttételi hatással bírnak. A 
pénzügyi eszközöket csak akkor szabad 
alkalmazni, ha nem áll fenn a piac 
torzulásának vagy az állami támogatási 
szabályokkal való 
összeegyeztethetetlenségnek a kockázata.

források szinergiákat alkotnak más 
forrásokkal, és azok tőkeáttételi hatással 
bírnak. A pénzügyi eszközöket csak akkor 
szabad alkalmazni, ha nem áll fenn a 
meglévő állami vagy magánfinanszírozás 
felváltásának, valamint a piac 
torzulásának vagy az állami támogatási 
szabályokkal való 
összeegyeztethetetlenségnek a kockázata.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
138 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(138) Az Európai Parlament és a Tanács 
által egy adott programra jóváhagyott éves 
előirányzatok keretében a pénzügyi 
eszközöket olyan előzetes értékelés alapján 
kell alkalmazni, amely bizonyítja, hogy a 
pénzügyi eszközök hatékonyan szolgálják 
az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítását.

(138) Az Európai Parlament és a Tanács 
által egy adott programra jóváhagyott éves 
előirányzatok keretében a pénzügyi 
eszközöket olyan előzetes értékelés alapján 
kell alkalmazni, amely bizonyítja, hogy a 
pénzügyi eszközök hatékonyan szolgálják 
az Unió szakpolitikai célkitűzéseinek 
megvalósítását, ideértve az uniós kohéziós 
politika tematikus célkitűzéseinek elérését 
is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
144 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(144) Egyértelművé kell tenni, hogy 
amennyiben egy pénzügyi eszközt az uniós 
költségvetésből származó más támogatási 
formákkal kombinálnak, úgy a pénzügyi 
eszközökre vonatkozó szabályok 
alkalmazandók. Ezeket a szabályokat adott 
esetben az ágazatspecifikus szabályozásból 
eredő különös követelményekkel kell 
kiegészíteni.

(144) Egyértelművé kell tenni, hogy 
amennyiben egy pénzügyi eszközt az uniós 
költségvetésből származó más támogatási 
formákkal kombinálnak, úgy az 
ágazatspecifikus szabályozásból eredő
szabályok alkalmazandók. Ezeket a 
szabályokat adott esetben a pénzügyi 
eszközökhöz kapcsolódó különös 
követelményekkel kell kiegészíteni.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
147 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(147) Az Unió nemrégiben költségvetési 
garanciákon alapuló olyan fontos 
kezdeményezéseket indított el, mint az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA), illetve az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap (EFFA). Az említett 
eszközök jellemzője, hogy az Unió 
tekintetében függő kötelezettséget
teremtenek és források tartalékba való 
feltöltését vonják maguk után, hogy 
likviditási tartalékot bocsássanak 
rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy a 
költségvetés megfelelő módon kezelje az 
említett függő kötelezettségekből 
esetlegesen származó kifizetési 
kötelezettségeket. Az Unió 
hitelminősítésének és így a hatékony 
finanszírozás nyújtására irányuló 
kapacitásának biztosítása érdekében a 
függő kötelezettségeket olyan határozott 
szabályrendszer alapján kell engedélyezni, 
tartalékkal fedezni és nyomon követni, 
amelyet valamennyi költségvetési 
garanciára alkalmazni kell.

(147) Az Unió nemrégiben költségvetési 
garanciákon alapuló olyan fontos 
kezdeményezéseket indított el, mint az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap 
(ESBA), illetve az Európai Fenntartható 
Fejlődési Alap (EFFA). Az említett 
eszközök jellemzője, hogy az Unió 
tekintetében szükségszerűen függő 
kötelezettséget kell teremteniük és 
források tartalékba való feltöltését vonják 
maguk után, hogy likviditási tartalékot 
bocsássanak rendelkezésre, amely lehetővé 
teszi, hogy a költségvetés megfelelő 
módon kezelje az említett függő 
kötelezettségekből esetlegesen származó 
kifizetési kötelezettségeket. Az Unió 
hitelminősítésének és így a hatékony 
finanszírozás nyújtására irányuló 
kapacitásának biztosítása érdekében a 
függő kötelezettségeket olyan határozott 
szabályrendszer alapján kell engedélyezni, 
tartalékkal fedezni és nyomon követni, 
amelyet valamennyi költségvetési 
garanciára alkalmazni kell.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
171 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(171) A kulturális és a fenntartható 
turisztikai infrastruktúrába történő 
beruházások elősegítése érdekében – az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok, 
különösen adott esetben a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló irányelv és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
maradéktalan alkalmazásának sérelme 
nélkül – az e beruházásokra nyújtott 

(171) Fenn kell tartani a kis léptékű
kulturális és a fenntartható turisztikai 
infrastruktúrába történő beruházásokat az 
uniós környezetvédelmi jogszabályok, 
különösen adott esetben a stratégiai 
környezeti vizsgálatról szóló irányelv és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 
maradéktalan alkalmazásának sérelme 
nélkül. Indokolt esetekben az e 
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támogatás alkalmazási körére vonatkozó 
egyes korlátozásokat el kell törölni.

beruházásokra nyújtott támogatás 
alkalmazási körét ki kell bővíteni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
172 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(172) A fokozódó migráns- és 
menekültáramlások által támasztott 
kihívások kezelése érdekében meg kell 
határozni azon célkitűzéseket, amelyekhez 
az ERFA hozzá tud járulni a migránsok és 
menekültek általa való támogatása során.

(172) A fokozódó migráns- és 
menekültáramlások által támasztott 
kihívások kezelése érdekében meg kell 
határozni azon célkitűzéseket, amelyekhez 
az ERFA hozzá tud járulni a migránsok és 
a nemzetközi védelem alatt álló
menekültek általa való támogatása során. 
Ez a hozzájárulás csak akkor lehet 
hatékony főként a migrációs 
áramlásoknak különösen kitett 
országokban, ha azt a szolidaritás elvének 
valódi, európai szintű alkalmazása, és ily 
módon olyan fellépések kísérik, amelyek 
célja a méltányos teherviselés.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
172 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(172a) A horizontális elvek, azaz a 
partnerek részvétele, a fenntartható 
fejlődés, a nemek közötti egyenlőség és a 
megkülönbözetetésmentesség jelentősen 
hozzájárulnak az esb-alapok hatékony 
végrehajtásához, amelyeket – az uniós 
költségvetésből, köztük a pénzügyi 
eszközökből és az ESBA-ból megvalósuló 
különféle beruházások előfutáraiként –
tiszteletben kell tartani.
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
176 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(176) Annak érdekében, hogy a migrációs 
és menekültügyi kihívások hatékony 
kezelése céljából maximalizálják az összes 
uniós alap közötti szinergiákat, biztosítani 
kell, hogy amikor a tematikus 
célkitűzéseket prioritásokként megjelenítik 
az alapspecifikus szabályokban, e 
prioritások lefedjék az egyes alapok 
megfelelő felhasználását e területekre 
vonatkozóan.

(176) Annak érdekében, hogy a migrációs 
és menekültügyi kihívások hatékony 
kezelése céljából maximalizálják az összes 
uniós alap közötti szinergiákat, biztosítani 
kell, hogy amikor a tematikus 
célkitűzéseket prioritásokként megjelenítik 
az alapspecifikus szabályokban, e 
prioritások lefedjék az egyes alapok 
megfelelő felhasználását e területekre 
vonatkozóan. Adott esetben javasolt a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alappal való koordináció.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
178 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(178) A tagállamok részére a kohéziós 
politika keretében allokált pénzügyi 
források felhasználásának optimalizálása 
érdekében lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy esb-alapok-
allokációt csoportosítsanak át a 
költségvetési rendelet vagy 
ágazatspecifikus rendeletek szerint 
létrehozott eszközökre.

törölve

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
184 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(184) „Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 

(184) „Az Európai Stratégiai Beruházási 
Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
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Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. 
június 25-i (EU) 2015/1017 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
elfogadásával az volt a cél, hogy a 
tagállamok az esb-alapok felhasználása 
révén hozzá tudjanak járulni azon 
támogatható projektek finanszírozásához,
amelyeket az ESBA által fedezett uniós 
garancia támogat. Külön rendelkezést kell 
alkotni a feltételek meghatározása 
érdekében, hogy javuljon a kapcsolat és az 
egymást kiegészítő jelleg, amely elősegíti, 
hogy az esb-alapokat kombinálni lehessen 
az EBB-nek az ESBA uniós garanciája alá 
tartozó pénzügyi termékeivel.

Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról – az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap” című, 2015. 
június 25-i (EU) 2015/1017 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása 
lehetővé tette, hogy a tagállamok az esb-
alapok felhasználása révén hozzá tudjanak 
járulni azon támogatható projektek 
finanszírozásához, amelyekbe az EBB 
saját maga vagy az EBA-n keresztül fektet 
be az uniós garancia támogatásával, 
feltéve, hogy ezek a projektek eleget 
tesznek a támogathatósági 
kritériumoknak, valamint megfelelnek az 
adott eszközök és az ESBA jogi keretén 
belül meghatározott célkitűzéseknek és 
elveknek. Külön rendelkezést kell alkotni a 
feltételek meghatározása érdekében, hogy 
javuljon a kapcsolat és az egymást 
kiegészítő jelleg, amely elősegíti, hogy az 
esb-alapokat kombinálni lehessen az EBB-
nek az ESBA uniós garanciája alá tartozó 
pénzügyi termékeivel.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
185 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(185a) A pénzügyi eszközök 
visszatéríthetősége miatt a kezelési 
feltételeiknek arányosnak kell lenniük. A 
kedvezményezett jogosultságának, 
valamint projektjének a pénzügyi 
közvetítő általi, az említett pénzügyi eszköz 
feltételeinek szempontjai szerinti előzetes 
ellenőrzését el kell végezni. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
188 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(188) A magánbefektetők közpolitikai 
projektekben való társberuházásának 
ösztönzése érdekében be kell vezetni a 
befektetők megkülönböztetett 
bánásmódjának koncepcióját, amely 
meghatározott feltételek mellett lehetővé 
teszi, hogy az esb-alapok alárendelt 
helyzetbe tudjanak kerülni a 
magánbefektetőhöz és az EBB-nek az 
ESBA uniós garanciája alá tartozó 
pénzügyi termékeihez képest. Ezzel 
párhuzamosan meg kell határozni az ilyen 
megkülönböztetett bánásmód 
alkalmazásának feltételeit az esb-alapok 
végrehajtása során.

(188) A magánbefektetők közpolitikai 
projektekben való társberuházásának 
ösztönzése érdekében be kell vezetni a 
piacgazdasági elv alapján működő
befektetők megkülönböztetett 
bánásmódjának koncepcióját, amely 
lehetővé teszi, hogy az esb-alapok a
magánbefektetővel és az EBB-nek az 
ESBA uniós garanciája alá tartozó 
pénzügyi termékeivel kapcsolatban eltérő 
álláspontot alakítsanak ki.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
199 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(199) Az egyszerűsített 
költségelszámolási opció széles körű 
alkalmazásának biztosítása érdekében 
kötelezővé kell tenni az ERFA és az ESZA 
tekintetében az egységköltség-alapú térítés,
az egyösszegű átalány vagy az
átalányfinanszírozás alkalmazását
bizonyos küszöbérték alatti műveletek 
esetében. Ezzel párhuzamosan az 
egyszerűsített költségek meghatározására 
szolgáló módszerként a költségvetési 
tervezetet kell alkalmazni.

(199) Az egyszerűsített 
költségelszámolási opció széles körű 
alkalmazásának biztosítása érdekében az 
ERFA és az ESZA tekintetében – bizonyos 
küszöbérték alatti műveletek esetében –
egységköltség-alapú térítést, egyösszegű 
átalányt vagy átalányfinanszírozást kell
alkalmazni. Ezzel párhuzamosan az 
egyszerűsített költségek meghatározására 
szolgáló módszerként a költségvetési 
tervezetet kell alkalmazni.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
199 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(199a) Az 1296/2013/EU rendelet (10) 
preambulumbekezdésében szereplő 
ajánlásokkal, valamint e rendelet 176. 
cikkével összhangban a tagállamoknak 
nagyobb mértékben kell alkalmazniuk az 
egyszerűsített költségelszámolási 
módszereket, valamint az egyösszegű 
átalányalapú finanszírozást az 
adminisztratív költségek csökkentése, 
valamint a pénzeszközök elosztására 
vonatkozó szabályok egyszerűsítése 
érdekében.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
200 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(200) Az egyszerűsített 
költségelszámolási opció korábbi és 
célzottabb alkalmazásának elősegítése 
érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel 
kell felruházni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban jogi aktusokat fogadhasson el 
az egységköltség-alapú térítés vagy az 
átalányfinanszírozás 
fogalommeghatározásáról, a tisztességes, 
méltányos és ellenőrizhető módszerről, 
amely alapján ezek létrehozhatók, valamint 
arról a finanszírozásról, amely a költségek 
helyett a végrehajtás során elért 
előrehaladással vagy a program 
célkitűzéseinek megvalósításával 
kapcsolatos feltételek teljesítésén alapul. 
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson az 
előkészítő munkája során, többek között 
szakértői szinten is, és hogy ezeket a 
konzultációkat a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásban lefektetett 
elveknek megfelelően folytassa le. 
Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 

(200) Az egyszerűsített 
költségelszámolási opció korábbi és 
célzottabb alkalmazásának elősegítése 
érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel 
kell felruházni, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikkével 
összhangban az e rendeletet kiegészítő jogi 
aktusokat fogadhasson el a befektetők 
megkülönböztetett bánásmódjának 
meghatározásáról és az alkalmazás 
feltételeiről, az egységköltség-alapú térítés 
vagy az átalányfinanszírozás 
fogalommeghatározásáról, a tisztességes, 
méltányos és ellenőrizhető módszerről, 
amely alapján ezek létrehozhatók, valamint 
arról a finanszírozásról, amely a költségek 
helyett a végrehajtás során elért 
előrehaladással vagy a program 
célkitűzéseinek megvalósításával 
kapcsolatos feltételek teljesítésén alapul. 
Kiemelten fontos, hogy a Bizottság 
megfelelő konzultációkat folytasson az 
előkészítő munkája során, többek között 
szakértői szinten is, és hogy ezeket a 
konzultációkat a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
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aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egy időben kap meg minden 
dokumentumot, és szakértőik módszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

intézményközi megállapodásban lefektetett 
elveknek megfelelően folytassa le. 
Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egy időben kap meg minden 
dokumentumot, és szakértőik módszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
208 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(208) Részletesebben meg kell határozni 
az irányító hatóság felelősségi körét a 
kiadások ellenőrzése tekintetében az 
egyszerűsített költségelszámolási opció 
alkalmazása során.

(208) Részletesebben meg kell határozni 
az irányító hatóság felelősségi körét a 
kiadások ellenőrzése tekintetében az 
egyszerűsített költségelszámolási opció 
alkalmazása során, többek között az 
irányító hatóságok számára azt a 
lehetőséget, hogy a program lezárásáig 
meghosszabbíthassák a hat hónapos 
átmeneti időszakot.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a célkitűzések megvalósítása során 
elért előrehaladást teljesítménymutatókkal 
kell nyomon követni;

b) a célkitűzések megvalósítása során 
elért előrehaladást teljesítménymutatókkal 
kell nyomon követni, külön hangsúlyt 
helyezve a hatások, az eredmények és az 
uniós hozzáadott érték utólagos 
vizsgálatára;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
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62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a költségvetést 
megosztott végrehajtás keretében hajtják 
végre, a Bizottság és a tagállamok 
tiszteletben tartják a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás, az 
átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvét, és 
biztosítják az uniós műveletek láthatóságát. 
Ennek érdekében a Bizottság és a 
tagállamok teljesítik saját kontroll- és 
ellenőrzési kötelezettségeiket, és vállalják 
az ebből fakadó, e rendeletben 
meghatározott felelősséget. A kiegészítő 
rendelkezéseket ágazatspecifikus 
szabályokban kell megállapítani.

(1) Amennyiben a költségvetést 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre, e feladatot a tagállamoknak és a 
Bizottságnak kell végrehajtani. A
Bizottság és a tagállamok tiszteletben 
tartják a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a 
megkülönböztetésmentesség elvét, és az 
uniós források irányítása során biztosítják 
az uniós műveletek láthatóságát. Ennek 
érdekében a Bizottság és a tagállamok 
teljesítik saját kontroll- és ellenőrzési 
kötelezettségeiket, és vállalják az ebből 
fakadó, e rendeletben meghatározott 
felelősséget. A kiegészítő rendelkezéseket 
ágazatspecifikus szabályokban kell 
megállapítani.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megosztott végrehajtás keretében 
a tagállamoknak juttatott források emellett 
az Európai Stratégiai Beruházási Alapról, 
az Európai Beruházási Tanácsadó 
Platformról és a Beruházási Projektek 
Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2015. június 
25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint végrehajtott 
műveletekkel és eszközökkel kombinálva 
is felhasználhatók.

(9) A megosztott végrehajtás keretében 
a tagállamoknak juttatott források emellett 
– az ágazatspecifikus szabályoknak 
megfelelően – az Európai Stratégiai 
Beruházási Alapról, az Európai Beruházási 
Tanácsadó Platformról és a Beruházási 
Projektek Európai Portáljáról, valamint az 
1291/2013/EU és az 1316/2013/EU 
rendelet módosításáról szóló, 2015. június 
25-i (EU) 2015/1017 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint végrehajtott 
műveletekkel és eszközökkel kombinálva 
is felhasználhatók.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

125. cikk törölve

Források átcsoportosítása az e rendelet 
vagy az ágazatspecifikus rendeletek 

alapján létrehozott eszközökhöz

A megosztott végrehajtás keretében a 
tagállamoknak juttatott források a 
tagállamok kérésére átcsoportosíthatók az 
e rendelet vagy az ágazatspecifikus 
rendeletek alapján létrehozott 
eszközökhöz. Ezeket a forrásokat a 
Bizottság a 61. cikk (1) bekezdése a) vagy 
c) pontjának megfelelően hajtja végre, 
lehetőség szerint az érintett tagállam 
javára. Emellett a megosztott végrehajtás 
keretében a tagállamoknak juttatott 
források a tagállamok kérésére 
felhasználhatók az Európai Stratégiai 
Beruházási Alap kockázatviselési 
képességének növelésére. Ilyen esetekben 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap 
szabályai alkalmazandók

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
201 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A pénzügyi eszközök 
tagállamokkal megosztott végrehajtása 
esetén ágazatspecifikus szabályokat kell 
alkalmazni, a 208. cikk (2) bekezdésének 
második albekezdését nem sértve.

(3) A pénzügyi eszközök 
tagállamokkal megosztott végrehajtása 
esetén ágazatspecifikus szabályokat kell 
alkalmazni.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
208 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha egy megállapodás keretében az uniós Ha egy megállapodás keretében az uniós 
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költségvetésből származó kiegészítő 
támogatás – többek között vissza nem 
térítendő támogatások – felhasználásával 
több pénzügyi eszközt kombinálnak, akkor 
ez a cím a teljes intézkedésre 
alkalmazandó. A jelentéstételt a 242. 
cikknek megfelelően kell elvégezni.

költségvetésből származó kiegészítő 
támogatás felhasználásával több pénzügyi 
eszközt kombinálnak, akkor ez a cím a 
teljes intézkedésre alkalmazandó. A 
jelentéstételt a 242. cikknek megfelelően 
kell elvégezni.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
208 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a pénzügyi eszközt az 1303/2013/EU 
rendelet 39. cikkének végrehajtása 
céljából az Unió költségvetési garanciája 
mellett hozzák létre, akkor ez a cím a 201. 
cikk (1) bekezdésének kivételével 
alkalmazandó. E pénzügyi eszköz 
végrehajtása a 61. cikk (1) bekezdése c) 
pontjának megfelelően történik.

törölve

Indokolás

Az esb-alapok alá tartozó pénzügyi eszközök irányítását és végrehajtását nem szabad más 
uniós szintű pénzügyi eszközök irányításával és végrehajtásával keverni. Ellenkező esetben ez 
súlyos problémákat fog okozni a kedvezményezettek és a végső kedvezményezettek számára.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
208 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában biztosítja a harmonizált 
gazdálkodást, különös tekintettel a 
számvitel, a jelentéstétel, az ellenőrzés és a 
pénzügyi kockázatkezelés területére.

(3) A Bizottság a pénzügyi eszközök 
vonatkozásában biztosítja a harmonizált és 
egyszerűsített gazdálkodást, különös 
tekintettel a számvitel, a jelentéstétel, az 
ellenőrzés és a pénzügyi kockázatkezelés 
területére.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
262 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
2012/2002/EK rendelet
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amint az Európai Parlament és a 
Tanács elfogadta az alap igénybevételéről 
szóló határozatot, a Bizottság végrehajtási 
jogi aktus útján határozatot fogad el az 
alapból történő pénzügyi hozzájárulás 
odaítéléséről, és a kedvezményezett állam 
számára egy összegben azonnal kifizeti e 
pénzügyi hozzájárulást. Amennyiben a 4a. 
cikk szerint előleg kifizetésére került sor, 
csupán az egyenleg fizetendő ki.

(4) Az alap igénybevételéről szóló
határozatra irányuló javaslat európai 
parlamenti és tanácsi elfogadásával 
egyidejűleg a Bizottság végrehajtási jogi 
aktus útján pénzügyi hozzájárulásról szóló
határozatot fogad el, amely abban az 
időpontban lép hatályba, amikor az
Európai Parlament és a Tanács elfogadja 
az alap igénybevételéről szóló határozatot, 
és a kedvezményezett állam számára egy 
összegben azonnal kifizeti e pénzügyi 
hozzájárulást. Amennyiben a 4a. cikk 
szerint előleg kifizetésére került sor, 
csupán az egyenleg fizetendő ki.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
264 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1301/2013/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a berendezésekbe és az 
infrastruktúrába való állóeszköz-beruházás 
révén a saját potenciál fejlesztésébe történő 
befektetés, ideértve a kulturális és 
fenntartható turizmussal kapcsolatos 
infrastruktúrákat, a vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatásokat, a kutatási és 
fejlesztési szervezetek támogatását, 
valamint a vállalkozások technológiájába 
és alkalmazott kutatásába való beruházást;

e) a berendezésekbe és a kis léptékű 
infrastruktúrába való állóeszköz-beruházás 
révén a saját potenciál fejlesztésébe történő 
befektetés, ideértve a kis léptékű kulturális 
és fenntartható turizmussal kapcsolatos 
infrastruktúrákat, a vállalkozásoknak 
nyújtott szolgáltatásokat, a kutatási és 
fejlesztési szervezetek támogatását, 
valamint a vállalkozások technológiájába 
és alkalmazott kutatásába való beruházást; 
indokolt esetekben a támogatás 
alkalmazási körét ki lehet bővíteni;
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
264 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1301/2013/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

„az első albekezdés e) pontjában említett 
befektetés kis léptékűnek tekintendő, ha 
az ERFA társfinanszírozása nem haladja 
meg a 10 000 000 eurót; a felső határ 
20 000 000 euróra emelhető, amennyiben 
az infrastruktúra a világ kulturális és 
természeti örökségéről szóló 1972. évi 
UNESCO-egyezmény 1. cikkének 
értelmében kulturális világörökségnek 
minősül.”

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
264 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1301/2013/EU rendelet
5 cikk – 9 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „a migránsok és a menekültek 
fogadásának és társadalmi-gazdasági 
beilleszkedésének támogatása;”

e) „a migránsok és a nemzetközi 
védelem alatt álló menekültek fogadásának 
és társadalmi-gazdasági beilleszkedésének 
támogatása;”

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
264 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1301/2013/EU rendelet
I melléklet – „Szociális infrastruktúra” táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

Gyermekgondozás és 
oktatás

személy Támogatott gyermekgondozási és 
oktatási intézmények kapacitása
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Egészségügy személy Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság

Lakóegységek lakóegység Helyreállított lakóegységek

lakóegység Helyreállított lakóegységek, ebből: 
migránsok és menekültek számára 
(ide nem értve a 
befogadóállomásokat)

Migránsok és menekültek személy Migránsokat és menekülteket 
támogató infrastruktúra-kapacitás (a 
lakóegységek kivételével)

Módosítás

Gyermekgondozás és 
oktatás

személy Támogatott gyermekgondozási és 
oktatási intézmények kapacitása

Egészségügy személy Jobb egészségügyi szolgáltatásokban 
részesülő lakosság

Lakóegységek lakóegység Helyreállított lakóegységek

lakóegység Helyreállított lakóegységek, ebből: 
migránsok és nemzetközi védelem 
alatt álló menekültek számára (ide 
nem értve a befogadóállomásokat)

Migránsok és nemzetközi 
védelem alatt álló
menekültek

személy Migránsokat és nemzetközi védelem 
alatt álló menekülteket támogató 
infrastruktúra-kapacitás (a 
lakóegységek kivételével)

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
1301/2013/EU rendelet
2 cikk – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A következő pont kerül 
beillesztésre:

11a. »visszafizetendő előleg«: egy 
projekthez nyújtott olyan kölcsön, amelyet 
egy vagy több részletben fizetnek ki, és 
amely kölcsön visszafizetésének feltételei 
a projekt eredményétől függenek;
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Indokolás

A visszafizetendő előlegek a korai szakaszban lévő projektek támogatásának széles körben 
használt eszközei számos tagállamban, főként az innováció terén, továbbá a pénzügyi 
eszközök jellemzőivel rendelkeznek. A pénzügyi eszközök közös rendelkezésekben és pénzügyi 
rendeletekben foglalt fogalommeghatározásában mégsem szerepelnek, és nincsenek ezekben 
meghatározva. Ezt a joghézagot sürgősen orvosolni kell, főleg mivel a visszafizetendő 
előlegeket kifejezetten kölcsönként, és ezáltal kockázatmegosztó eszközként határozza meg az 
EU állami támogatásokról szóló rendelete.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont
1303/2013/EU rendelet
2 cikk – 31 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. »makroregionális stratégia«: 
integrált keret, amelyet többek között az 
ESB-alapok is támogathatnak, és amelynek 
célja meghatározott, a tagállamokhoz és az 
ugyanabban a földrajzi térségben található 
harmadik országokhoz kapcsolódó 
földrajzi területek előtt álló közös 
kihívások kezelése, amely területek 
előnyükre hasznosíthatják a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósításához hozzájáruló megerősített 
együttműködést;

31. »makroregionális stratégia«: az 
Európai Tanács iránymutatásaival 
összhangban integrált keret, amelyet 
többek között az ESB-alapok is 
támogathatnak, és amelynek célja 
meghatározott, a tagállamokhoz és az 
ugyanabban a földrajzi térségben található 
harmadik országokhoz kapcsolódó 
földrajzi területek előtt álló közös 
kihívások kezelése, amely területek 
előnyükre hasznosíthatják a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósításához hozzájáruló megerősített 
együttműködést;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
1303/2013/EU rendelet
9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az egyes ESB-alapok tekintetében az 
alapspecifikus szabályokban meghatározott 
prioritások közé tartozik különösen az 
egyes alapoknak a migráció és 

„Az egyes esb-alapok tekintetében az 
alapspecifikus szabályokban meghatározott 
prioritások közé tartozik különösen az 
egyes alapoknak a migráció és 
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menekültügy területén való megfelelő 
felhasználása.”

menekültügy területén való megfelelő 
felhasználása és adott esetben a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alappal való koordináció biztosítása.”

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1303/2013/EU rendelet
30 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A szöveg a következő 30a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„30a. cikk

(1) Az ESB-alapok tagállami 
allokációjának egy része a költségvetési 
rendelet 125. cikkének megfelelően a 
tagállam kérésére és a Bizottság 
jóváhagyásával átcsoportosítható a 
költségvetési rendelet vagy az 
ágazatspecifikus rendeletek alapján 
létrehozott eszközökhöz, vagy az Európai 
Stratégiai Beruházási Alap 
kockázatviselési képességének növelésére. 
Az ESB-alapok allokációjának 
átcsoportosítása iránti kérelmet 
szeptember 30-ig kell benyújtani.

(2) Átcsoportosítás csak a program 
pénzügyi tervének jövőbeli éveire 
vonatkozó pénzügyi előirányzatok 
tekintetében lehetséges.

(3) A kérelemhez egy azon program 
vagy programok módosítására irányuló 
javaslatot kell fűzni, amelyből vagy 
amelyekből az átcsoportosítás 
végrehajtásra kerül. A program és a 
partnerségi megállapodás megfelelő 
módosításait a 30. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően kell elvégezni, az egyes 
években a Bizottsághoz átcsoportosítandó 
teljes összeg meghatározásával. ’
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
1303/2013/EU rendelet
34 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése, 
beleértve projektirányítási képességeik 
fejlesztését is;

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése, 
beleértve projektirányítási képességeik 
fejlesztését is, valamint a lehetséges végső 
kedvezményezetteknek a projektek 
előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos kapacitásának kiépítése;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
1303/2013/EU rendelet
34 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a stratégia, a műveletek és a 
projektek láthatóságának biztosítás;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
1303/2013/EU rendelet
34 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) műveletek kiválasztása és a 
támogatás összegének rögzítése, továbbá a 
jóváhagyás előtt a javaslatok benyújtása a 
felelős hatósághoz a támogathatóság végső 
ellenőrzése céljából;

f) műveletek kiválasztása és a 
támogatás összegének rögzítése, továbbá
adott esetben a jóváhagyás előtt a 
javaslatok benyújtása a felelős hatósághoz 
a támogathatóság végső ellenőrzése 
céljából;
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Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
37 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a pénzügyi eszköz révén 
potenciálisan mozgósítható további köz- és 
magánszférabeli források megbecslése a 
végső kedvezményezett szintjéig lebontva 
(várható multiplikátorhatás), mindezt adott 
esetben kiegészítve egy arra vonatkozó 
értékeléssel, hogy szükség van-e – és ha 
igen, milyen mértékben –
megkülönböztetett elbánás alkalmazására 
a magánbefektetői kiegészítő források 
bevonása céljából, és/vagy egy leírással 
azon mechanizmusokról, amelyek révén 
megállapítják az ilyen megkülönböztetett 
elbánás alkalmazásának a szükségességét 
és mértékét, például egy versenyalapú 
vagy kellőképpen független értékelési 
eljárásról;

c) a pénzügyi eszköz révén 
potenciálisan mozgósítható további köz- és 
magánszférabeli források megbecslése a 
végső kedvezményezett szintjéig lebontva 
(várható multiplikátorhatás);

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
37 cikk – 8 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

ba) A (8) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(8) Az ESB-alap pénzügyi eszköze 
által támogatott végső kedvezményezettek 
az ESB-alap más prioritásaiból és 
programjaiból, illetve az Unió 
költségvetése által támogatott más 
eszközökből is kaphatnak támogatásokat, 
összhangban az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ebben az 
esetben minden támogatási forrásra 
vonatkozóan külön nyilvántartást kell 

„(8) Az ESB-alap pénzügyi eszköze 
által támogatott végső kedvezményezettek 
az ESB-alap más prioritásaiból és 
programjaiból, illetve az Unió 
költségvetése általvagy adott esetben az 
Európai Stratégiai Beruházási Alapból
támogatott más eszközökből is kaphatnak 
támogatásokat, összhangban az állami 
támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályokkal. Ebben az esetben minden 
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vezetni, és az ESB-alap pénzügyi 
eszközéből kapott támogatásnak a többi 
támogatási forrástól elkülönülő 
elszámolható kiadásokkal rendelkező 
művelet részét kell képeznie.”

támogatási forrásra vonatkozóan külön 
nyilvántartást kell vezetni, és az ESB-alap 
pénzügyi eszközéből kapott támogatásnak 
a többi támogatási forrástól elkülönülő 
elszámolható kiadásokat kell 
eredményeznie.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az olyan pénzügyi eszközök, 
amelyek lehetővé teszik az ilyen 
hozzájárulásoknak az EBB által az Európai 
Stratégiai Beruházási Alappal 
összefüggésben kidolgozott pénzügyi 
termékeivel való ötvözését.

c) az olyan pénzügyi eszközök, 
amelyek lehetővé teszik az ilyen 
hozzájárulásoknak az EBB által az Európai 
Stratégiai Beruházási Alappal és a 38. cikk 
(4) bekezdésében említett további 
intézményekkel összefüggésben a 39a. 
cikkel összhangban kidolgozott pénzügyi 
termékeivel való ötvözését.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységet folytató jogi személyként 
alapított olyan köztulajdonú bankot vagy 
pénzügyi intézményt, amely teljesíti a 
következő feltételeket:

iii. a hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységet folytató jogi személyként 
alapított olyan köztulajdonú bankot vagy 
intézményt, amely teljesíti a következő 
feltételeket:

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 2 franciabekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tagállam illetékes hatósága által 
adott, nemzeti vagy regionális szintű 
közpolitikai megbízatás alapján működik, 
az ESB-alapok célkitűzéseihez hozzájáruló 
gazdaságfejlesztési tevékenységek 
végrehajtása érdekében,

– tagállam illetékes hatósága által 
adott, nemzeti vagy regionális szintű 
közpolitikai megbízatás alapján működik,
ami – műveletei részeként – az ESB-
alapok célkitűzéseihez hozzájáruló 
gazdaságfejlesztési tevékenységek 
végrehajtását is magában foglalja,

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 3 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– fejlesztési tevékenységeit olyan 
régiókban, szakpolitikai területeken és 
ágazatokban hajtja végre, amelyek 
tekintetében a piaci finanszírozás 
jellemzően nem, vagy csak elégtelen 
mértékben hozzáférhető,

– az esb-alapok célkitűzéseihez is 
hozzájáruló gazdaságfejlesztési
tevékenységeit olyan régiókban, 
szakpolitikai területeken és ágazatokban 
hajtja végre műveletei részeként, amelyek 
tekintetében a piaci finanszírozás 
jellemzően nem, vagy csak elégtelen 
mértékben hozzáférhető,

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a hosszú távú fenntarthatóság
érdekében nem nyereségmaximalizáló 
alapon működik,

– műveletei hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében elsősorban 
nem nyereségmaximalizálásra 
összpontosítva működik,

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
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265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja, hogy ez a közvetlen 
részvétel a kereskedelmi tevékenységek 
szempontjából nem kínál semmilyen 
közvetlen vagy közvetett előnyt például 
külön elszámolások fenntartása, a 
kereskedelmi tevékenységek külön 
adminisztrációja, illetve az alkalmazandó 
joggal összhangban lévő bármilyen más 
intézkedés útján,

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – i alpont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – iii alpont – 6 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemzeti jognak megfelelően 
független hatóság felügyelete alá tartozik,

– az alkalmazandó jognak 
megfelelően független hatóság felügyelete 
alá tartozik,

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – b pont – ii pont
1303/2013/EU rendelet
38 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A pénzügyi eszköz végrehajtása során az 
első albekezdés a)–d) pontjában említett 
szervezeteknek biztosítaniuk kell az 
alkalmazandó jog betartását, ideértve az 
ESB-alapokra, az állami támogatásokra és 
a közbeszerzésekre irányadó szabályokat, 
valamint a pénzmosás megelőzésére, a 
terrorizmus elleni küzdelemre, az 
adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó 

„A pénzügyi eszköz végrehajtása során az 
első albekezdés a)–d) pontjában említett 
szervezeteknek be kell tartaniuk az 
alkalmazandó jogot, ideértve az ESB-
alapokra, az állami támogatásokra és a 
közbeszerzésekre irányadó szabályokat, 
valamint a pénzmosás megelőzésére, a 
terrorizmus elleni küzdelemre, az 
adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó 
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normákat és alkalmazandó jogszabályokat. 
Az említett szervezetek nem használhatnak 
vagy alkalmazhatnak adókikerülést célzó 
konstrukciókat, különösen agresszív 
adótervezést vagy az uniós jogban vagy a 
Bizottság közleményeiben, ajánlásaiban 
vagy egyéb hivatalos tájékoztatóiban
meghatározott helyes adóigazgatási 
követelményeknek nem megfelelő 
gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan 
joghatóságban – és a pénzügyi műveletek 
végrehajtása vonatkozásában nem tartanak 
fenn üzleti kapcsolatot olyan 
joghatóságban letelepedett szervezettel –, 
amely nem működik együtt az Unióval az 
adózással kapcsolatos átláthatóságra és 
információcserére vonatkozó 
nemzetközileg elfogadott standardok 
alkalmazása terén. Az említett szervezetek 
a pénzügyi műveletek elvégzésére saját 
felelősségükre megállapodásokat köthetnek 
pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen 
megállapodások alapján a pénzügyi 
közvetítőkkel a pénzügyi műveletek 
végrehajtásában való részvétel tárgyában 
kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e 
bekezdésben említett követelményeket.”

normákat és alkalmazandó jogszabályokat. 
Az említett szervezetek nem használhatnak 
vagy alkalmazhatnak adókikerülést célzó 
konstrukciókat, különösen agresszív 
adótervezést vagy az uniós jogban 
meghatározott helyes adóigazgatási 
követelményeknek nem megfelelő 
gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan 
joghatóságban – és a pénzügyi műveletek 
végrehajtása vonatkozásában nem tartanak 
fenn üzleti kapcsolatot olyan 
joghatóságban letelepedett szervezettel –, 
amely nem működik együtt az Unióval az 
adózással kapcsolatos átláthatóságra és 
információcserére vonatkozó 
nemzetközileg elfogadott standardok 
alkalmazása terén. Az említett szervezetek 
a pénzügyi műveletek elvégzésére saját 
felelősségükre megállapodásokat köthetnek 
pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen 
megállapodások alapján a pénzügyi 
közvetítőkkel a pénzügyi műveletek 
végrehajtásában való részvétel tárgyában 
kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e 
bekezdésben említett követelményeket.”

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az ESB-alapokat 
felhasználhatják arra, hogy további 
magánbefektetések vonzása céljából
hozzájárulást nyújtsanak a 38. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett 
pénzügyi eszközökhöz.

(1) Az érintett tagállamok irányító 
hatóságai az ESB-alapokat 
felhasználhatják arra, hogy hozzájárulást 
nyújtsanak a 38. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközökhöz, 
feltéve, hogy annak célja további 
magánbefektetések vonzása, valamint az 
továbbra is hozzájárul az esb-alapok 
célkitűzéseihez és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedést célzó 
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uniós stratégiához.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulás nem haladhatja meg a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott teljes 
támogatás 25 %-át. A 120. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett 
kevésbé fejlett régiókban a pénzügyi 
hozzájárulás az előzetes értékelés által 
kellően indokolt esetekben meghaladhatja 
a 25 %-ot, de nem lehet több 50 %-nál. Az 
e bekezdésben említett teljes támogatás a 
végső kedvezményezetteknek nyújtott új 
hitelek és garantált hitelek, továbbá 
sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések 
teljes összegéből áll. Az e bekezdésben 
említett garantált hitelek csak annyiban 
vehetők figyelembe, amennyiben az ESB-
alapok forrásait prudens előzetes 
kockázatelemzés alapján új hitelek egy 
csoportját lefedő garanciaszerződésekre 
kötik le.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
hozzájárulás nem haladhatja meg a végső 
kedvezményezetteknek nyújtott teljes 
támogatás 15%-át. A 120. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában említett 
kevésbé fejlett és átmeneti régiókban a 
pénzügyi hozzájárulás az előzetes értékelés 
vagy az EBB által az e cikk (3) bekezdése 
alapján elvégzett előzetes értékelés által 
kellően indokolt esetekben meghaladhatja 
a 15%-ot, de nem lehet több 30%-nál. Az e 
bekezdésben említett teljes támogatás a 
végső kedvezményezetteknek nyújtott új 
hitelek és garantált hitelek, továbbá 
sajáttőke- és kvázisajáttőke-befektetések 
teljes összegéből áll. Az e bekezdésben 
említett garantált hitelek csak annyiban 
vehetők figyelembe, amennyiben az ESB-
alapok forrásait prudens előzetes 
kockázatelemzés alapján új hitelek egy 
csoportját lefedő garanciaszerződésekre 
kötik le.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az irányító hatóságok által a 46. 
cikk alapján végzett, az e cikk szerinti 
pénzügyi eszközöket tartalmazó 
műveletekről szóló jelentéstételnek az EBB 

(4) Az irányító hatóságok által a 46. 
cikk alapján végzett, az e cikk szerinti 
pénzügyi eszközöket tartalmazó 
műveletekről szóló jelentéstételnek az EBB 
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által az ESBA-rendelet 16. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti jelentésételhez 
felhasznált információkon kell alapulnia, 
kiegészítve a 46. cikk (2) bekezdésében 
előírt kiegészítő információkkal.

által az ESBA-rendelet 16. cikkének (1) és 
(2) bekezdése szerinti jelentésételhez 
felhasznált információkon kell alapulnia, 
kiegészítve a 46. cikk (2) bekezdésében 
előírt kiegészítő információkkal. Az e 
bekezdése szerinti követelményeknek az e 
rendelet 46. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban lehetővé kell tenniük az 
egységes jelentéstételi feltételeket.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a végrehajtási feladatokkal 
megbízhat egy pénzügyi intézményt, amely 
vagy a saját nevében vagyonkezelői 
számlát nyit az irányító hatóság javára, 
vagy a programhoz való hozzájárulás 
céljából a pénzügyi intézményen belül 
külön finanszírozási egységet hoz létre. 
Külön finanszírozási egység létrehozása 
esetén a programokból a pénzügyi 
eszközbe befektetett forrásoknak az adott 
pénzintézetnél rendelkezésre álló egyéb 
forrásoktól való megkülönböztetése 
céljából elkülönített számvitelt kell 
alkalmazni. A vagyonkezelői számlán levő 
eszközöket és az ilyen külön finanszírozási 
egységeket a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően, a 
megfelelő prudenciális szabályok szerint 
kell kezelni, és azoknak megfelelő 
likviditással kell rendelkezniük.

b) a végrehajtási feladatokkal 
megbízhat egy szervet, amely vagy a saját 
nevében vagyonkezelői számlát nyit az 
irányító hatóság javára, vagy a programhoz 
való hozzájárulás céljából a pénzügyi 
intézményen belül külön finanszírozási 
egységet hoz létre. Külön finanszírozási 
egység létrehozása esetén a programokból 
a pénzügyi eszközbe befektetett 
forrásoknak az adott pénzintézetnél 
rendelkezésre álló egyéb forrásoktól való 
megkülönböztetése céljából elkülönített 
számvitelt kell alkalmazni. A 
vagyonkezelői számlán levő eszközöket és 
az ilyen külön finanszírozási egységeket a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének megfelelően, a megfelelő 
prudenciális szabályok szerint kell kezelni, 
és azoknak megfelelő likviditással kell 
rendelkezniük.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti pénzügyi eszközök 
végrehajtása során az e cikk (2) 
bekezdésében említett szervezeteknek 
biztosítaniuk kell az alkalmazandó jog
betartását, ideértve az ESB-alapokra, az 
állami támogatásokra és a 
közbeszerzésekre irányadó szabályokat, 
valamint a pénzmosás megelőzésére, a 
terrorizmus elleni küzdelemre, az 
adócsalásra és az adókijátszásra vonatkozó 
normákat és alkalmazandó jogszabályokat. 
Az említett szervezetek nem használhatnak 
vagy alkalmazhatnak adókikerülést célzó 
konstrukciókat, különösen agresszív 
adótervezést vagy az uniós jogban vagy a 
Bizottság közleményeiben, ajánlásaiban 
vagy egyéb hivatalos tájékoztatóiban
meghatározott helyes adóigazgatási 
követelményeknek nem megfelelő 
gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan 
joghatóságban – és a pénzügyi műveletek 
végrehajtása vonatkozásában nem tartanak 
fenn üzleti kapcsolatot olyan 
joghatóságban letelepedett szervezettel –, 
amely nem működik együtt az Unióval az 
adózással kapcsolatos átláthatóságra és 
információcserére vonatkozó 
nemzetközileg elfogadott standardok 
alkalmazása terén. Az említett szervezetek 
a pénzügyi műveletek elvégzésére saját 
felelősségükre megállapodásokat köthetnek 
pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen 
megállapodások alapján a pénzügyi 
közvetítőkkel a pénzügyi műveletek 
végrehajtásában való részvétel tárgyában 
kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e 
bekezdésben említett követelményeket.

(6) A 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti pénzügyi eszközök 
végrehajtása során az e cikk (5) 
bekezdésében említett szervezeteknek be 
kell tartaniuk az alkalmazandó jogot,
ideértve az ESB-alapokra, az állami 
támogatásokra és a közbeszerzésekre 
irányadó szabályokat, valamint a 
pénzmosás megelőzésére, a terrorizmus 
elleni küzdelemre, az adócsalásra és az 
adókijátszásra vonatkozó normákat és 
alkalmazandó jogszabályokat. Az említett 
szervezetek nem használhatnak vagy 
alkalmazhatnak adókikerülést célzó 
konstrukciókat, különösen agresszív 
adótervezést vagy az uniós jogban 
meghatározott helyes adóigazgatási 
követelményeknek nem megfelelő 
gyakorlatokat. Nem telepednek le olyan 
joghatóságban – és a pénzügyi műveletek 
végrehajtása vonatkozásában nem tartanak 
fenn üzleti kapcsolatot olyan 
joghatóságban letelepedett szervezettel –, 
amely nem működik együtt az Unióval az 
adózással kapcsolatos átláthatóságra és 
információcserére vonatkozó 
nemzetközileg elfogadott standardok 
alkalmazása terén. Az említett szervezetek 
a pénzügyi műveletek elvégzésére saját 
felelősségükre megállapodásokat köthetnek 
pénzügyi közvetítőkkel. Az ilyen 
megállapodások alapján a pénzügyi 
közvetítőkkel a pénzügyi műveletek 
végrehajtásában való részvétel tárgyában 
kötött szerződésekbe át kell ültetniük az e 
bekezdésben említett követelményeket.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az e cikk (2) bekezdésében említett 
szervezetek az alapok alapjainak 
végrehajtása során a végrehajtás egy részét 
pénzügyi közvetítőkre bízhatják, 
amennyiben az említett szervezetek saját 
felelősségükre biztosítják, hogy a pénzügyi 
közvetítők teljesítik a költségvetési 
rendelet 201. cikkének (4) bekezdésében és 
202. cikkének (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumokat. A pénzügyi 
közvetítőket nyílt, átlátható, arányos és 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
eljárás alapján kell kiválasztani, az 
összeférhetetlenség elkerülésével.

(7) Az e cikk (5) bekezdésében említett 
szervezetek az alapok alapjainak 
végrehajtása során a végrehajtás egy részét 
pénzügyi közvetítőkre bízhatják, 
amennyiben az említett szervezetek saját 
felelősségükre biztosítják, hogy a pénzügyi 
közvetítők teljesítik a költségvetési 
rendelet 201. cikkének (4) bekezdésében és 
202. cikkének (1) és (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumokat. A pénzügyi 
közvetítőket nyílt, átlátható, arányos és 
hátrányos megkülönböztetéstől mentes 
eljárás alapján kell kiválasztani, az 
összeférhetetlenség elkerülésével.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ha az irányító hatóság az ESB-
alapok forrásaival a 38. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti olyan 
meglévő eszközhöz járul hozzá, amelynek 
alapkezelőjét már kiválasztotta az EBB, az 
olyan nemzetközi pénzügyi szervezet, 
amelyben valamely tagállam tulajdonos, 
vagy a hivatásos alapon pénzügyi 
tevékenységet folytató jogi személyként 
alapított olyan köztulajdonú bank vagy 
pénzügyi intézmény, amely megfelel a 38. 
cikk (4) bekezdése b) pontjának iii. 
alpontjában foglalt feltételeknek, akkor a 
végrehajtási feladatokkal szerződés 
közvetlen odaítélése révén ezt az 
alapkezelőt kell megbíznia.

(8) Ha az irányító hatóság az ESB-
alapok forrásaival a 38. cikk (1) 
bekezdésének c) pontja szerinti olyan 
meglévő eszközhöz járul hozzá, amelynek 
alapkezelőjét vagy pénzügyi közvetítőjét
már kiválasztotta az EBB, az olyan 
nemzetközi pénzügyi szervezet, amelyben 
valamely tagállam tulajdonos, vagy a 
hivatásos alapon pénzügyi tevékenységet 
folytató jogi személyként alapított olyan 
köztulajdonú bank vagy pénzügyi 
intézmény, amely megfelel a 38. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának iii. alpontjában 
foglalt feltételeknek, akkor a végrehajtási 
feladatokkal szerződés közvetlen odaítélése 
révén ezt az alapkezelőt vagy pénzügyi 
közvetítőt kell megbíznia.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Ha a 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti pénzügyi eszközök 
garanciaeszközök, akkor az ESB-alapok az 
ESBA uniós garanciájával fedezett 
hitelportfóliók alárendelt és/vagy 
mezzanine részéhez is hozzájárulhatnak.

(12) Ha a 38. cikk (1) bekezdésének c)
pontja szerinti pénzügyi eszközök 
garanciaeszközök, akkor a tagállamok
dönthetnek úgy, hogy az ESB-alapok adott 
esetben az ESBA uniós garanciájával 
fedezett hitelportfóliók különböző részéhez 
is hozzájárulhatnak. Az ESB-alapokból 
nyújtott hozzájárulásból eredő, a pénzügyi 
eszközök számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződések keretében lekötött 
források felszabadítása révén visszafizetett 
forrásokat – ideértve tőkeösszeg-
visszafizetéseket, nyereséget és más 
jövedelmet vagy hozamot, például a 
kamatokat, a garanciadíjakat, az 
osztalékokat, a tőkenyereségeket és a 
beruházások által termelt minden egyéb 
bevételt is – az adott esb-alapok 
célkitűzései szerint arra használják fel, 
hogy támogassák az ilyen 
hozzájárulásokat nyújtó programmal 
(programokkal) összehangolt 
intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1303/2013/EU rendelet
39a cikk – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az olyan programokon belül, 
amelyek a 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására 
szolgálnak, az ERFA, az ESZA, a 

(13) Az olyan programokon belül, 
amelyek a 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja szerinti pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására 
szolgálnak, az ERFA, az ESZA, a 
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Kohéziós Alap és az ETHA esetében 
különálló prioritás, az EMVA esetében 
pedig külön művelettípus hozható létre, 
100 %-os társfinanszírozás arány mellett.

Kohéziós Alap és az ETHA esetében 
különálló prioritás, az EMVA esetében 
pedig külön művelettípus hozható létre, a 
120. cikk (3) bekezdésében meghatározott,
legfeljebb 15%-kal növelhető
társfinanszírozási arányok szerinti
társfinanszírozás arány mellett.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EBB-nek vagy az olyan nemzetközi 
pénzügyi szervezetnek, amelyben valamely 
tagállam tulajdonos, minden kifizetési 
kérelem tekintetében a kijelölt hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátania a 
kontrolljelentéseket. A Bizottság és a 
kijelölt hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátaniuk továbbá a külső ellenőreik 
által készített éves könyvvizsgálói 
jelentést.

Az EBB-nek vagy az olyan nemzetközi 
pénzügyi szervezetnek, amelyben valamely 
tagállam tulajdonos, minden naptári év 
június 30-áig minden kifizetési kérelem és 
a végső kedvezményezett részére az előző 
évben teljesített visszatérítések mértéke
tekintetében a kijelölt hatóságok 
rendelkezésére kell bocsátania a 
kontrolljelentéseket és a 
teljesítményjelentéseket. A Bizottság és a 
kijelölt hatóságok rendelkezésére kell 
bocsátaniuk továbbá a külső ellenőreik 
által készített éves könyvvizsgálói 
jelentést.

Indokolás

Az EBB-nek és más pénzügyi intézményeknek az esb-alapok alá tartozó, általuk kezelt 
pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredmények elérése és ezen eszközök teljesítményéről való 
beszámolás tekintetében felelősséggel kell tartozniuk, ahogy azt az a vissza nem térítendő 
támogatások kedvezményezettjeitől vagy az esb-alapok pénzügyi eszközeinek más kezelőitől is 
megkövetelik.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
40 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés



AD\1123920HU.docx 37/57 PE597.458v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
végrehajtási jogi aktust fogadjon az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
kontrolljelentések és éves könyvvizsgálói 
jelentések mintáiról.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
végrehajtási jogi aktust fogadjon az e 
bekezdés harmadik albekezdésében 
említett kontrolljelentések és éves 
könyvvizsgálói jelentések mintáiról.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
40 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Számvevőszék az EBB, illetve 
más olyan pénzügyi intézmények esetében, 
amelyekben valamely tagállam 
részvényes, teljesítmény-ellenőrzést végez 
az uniós költségvetési források 
bevonásával általuk végrehajtott pénzügyi 
eszközök vonatkozásában.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

Hatályos szöveg Módosítás

15a. A 41. cikk (1) bekezdésének c) 
pontja helyébe a következő szöveg lép:

c) a elszámolhatósági időszak 
folyamán további időközi kifizetési 
kérelmek kizárólag a következő feltételek 
alapján nyújthatók be:

„c) az elszámolhatósági időszak 
folyamán második, majd további időközi 
kifizetési kérelmek kizárólag akkor
nyújthatók be, ha az előző időközi kifizetés 
iránti kérelemben feltüntetett összegnek 
legalább 60%-át már elköltötték a 42. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti 
elszámolható kiadásként;”
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i. a második időközi kifizetési 
kérelem esetében akkor, ha az első időközi
kifizetés iránti kérelemben feltüntetett 
összegnek legalább 60 %-át már 
elköltötték a 42. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti elszámolható 
kiadásként;

ii. a harmadik és minden további 
időközi kifizetési kérelem esetében akkor, 
ha az előző időközi kifizetési kérelmekben 
feltüntetett összegeknek legalább 85 %-át 
már elköltötték a 42. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és d) pontja szerinti 
elszámolható kiadásként;

Indokolás

A harmadik és a további részletek esetében alkalmazandó korlátot 85%-ról 60%-ra javasolt 
csökkenteni, mivel ez az egyik olyan tényező, amely befolyásolja a nemzeti pénzügyi eszközök 
végrehajtásának felénél kialakuló forráshiányt. E módosítás révén növekedne az alapok 
alapjai működésének hatékonysága, enyhülne a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás 
(mivel az irányító hatóságok előre teljesítik az ezen alapok részére történő kifizetéseket) és 
biztosítva lenne a zavartalan végrehajtási folyamat és csökkenne a folyamat felénél kialakuló 
fennakadások kockázata.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 15 b pont – (új)
1303/2013/EU rendelet
42 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

15b. A 42. cikkben a (3) bekezdés első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

A 37. cikk (4) bekezdésében említett 
vállalkozások számára biztosított 
tőkerészesedés-alapú eszközök esetében –
amelyek tekintetében a 38. cikk (7) 
bekezdésének b) pontjában előírt 
finanszírozási megállapodás aláírására 
2017. december 31-e előtt kerül sor, és 
amelyek az elszámolhatósági időszak 
végéig a releváns finanszírozási 
megállapodásban lekötött programforrások 

„A 37. cikk (4) bekezdésében említett 
vállalkozások számára biztosított 
tőkerészesedés-alapú eszközök esetében –
amelyek tekintetében a 38. cikk (7) 
bekezdésének b) pontjában előírt 
finanszírozási megállapodás aláírására 
2018. december 31-e előtt kerül sor, és 
amelyek az elszámolhatósági időszak 
végéig a releváns finanszírozási 
megállapodásban lekötött programforrások 
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legalább 55 %-át beruházták – az 
elszámolhatósági időszak végétől számított 
négy évet nem meghaladó időszakban a 
végső kedvezményezettek részére teljesített 
kifizetések korlátozott összege 
elszámolható kiadásnak tekinthető, 
amennyiben a kifizetéseket kifejezetten 
erre a célra létrehozott letéti számlára 
teljesítették, azzal a feltétellel, hogy 
tiszteletben tartják az adott tagállam 
támogatásra vonatkozó szabályait, és hogy 
a következőkben előírt valamennyi feltétel 
teljesül.

legalább 55%-át beruházták – az 
elszámolhatósági időszak végétől számított 
négy évet nem meghaladó időszakban a 
végső kedvezményezettek részére teljesített 
kifizetések korlátozott összege 
elszámolható kiadásnak tekinthető, 
amennyiben a kifizetéseket kifejezetten 
erre a célra létrehozott letéti számlára 
teljesítették, azzal a feltétellel, hogy 
tiszteletben tartják az adott tagállam 
támogatásra vonatkozó szabályait, és hogy 
a következőkben előírt valamennyi feltétel 
teljesül.”

Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
1303/2013/EU rendelet
42 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ha az e cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének d) pontjában és a (2) 
bekezdésében említett irányítási 
költségeket és díjakat az alapok alapját 
végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi 
eszközöket a 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjával és a 38. cikk (4) bekezdésének a) 
és b) pontjával összhangban végrehajtó 
szervezetek számítják fel, akkor azok 
összege nem haladhatja meg az e cikk (6) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban megállapított 
küszöbértékeket. Míg az irányítási 
költségek a kiadások igazolása ellenében 
visszatérítendő közvetlen vagy közvetett 
költségtételeket tartalmazzák, addig az 
irányítási díjak a nyújtott szolgáltatásoknak 
adott esetben a piaci versenyben kialakult, 
megegyezésen alapuló árát jelentik. Az 
irányítási költségek és díjak megállapítása 
teljesítményalapú számítási módszertanon 
alapul.”.

„Ha az e cikk (1) bekezdése első 
albekezdésének d) pontjában és a (2) 
bekezdésében említett irányítási 
költségeket és díjakat az alapok alapját 
végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi 
eszközöket a 38. cikk (1) bekezdésének c) 
pontjával és a 38. cikk (4) bekezdésének a),
b) és c) pontjával összhangban végrehajtó 
szervezetek számítják fel, akkor azok 
összege nem haladhatja meg az e cikk (6) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban megállapított 
küszöbértékeket. Míg az irányítási 
költségek a kiadások igazolása ellenében 
visszatérítendő közvetlen vagy közvetett 
költségtételeket tartalmazzák, addig az 
irányítási díjak a nyújtott szolgáltatásoknak 
adott esetben a piaci versenyben kialakult, 
megegyezésen alapuló árát jelentik. Az 
irányítási költségek és díjak megállapítása 
teljesítményalapú számítási módszertanon 
alapul.”.
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Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1303/2013/EU rendelet
43 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESB-alapokból pénzügyi 
eszközök számára nyújtott, végső 
kedvezményezettekbe befektetett 
támogatást, továbbá az ESB-alapokból 
nyújtott támogatásból eredő nyereségeket 
és más jövedelmeket vagy hozamokat, 
például kamatokat, garanciadíjakat, 
osztalékokat, tőkenyereségeket és az e 
befektetésekből eredő egyéb bevételeket az 
(EU) 2015/1017 rendelet szerinti uniós 
garancia igénybevételekor a
magánbefektetőkkel és az EBB-vel 
szembeni megkülönböztetett elbánásra 
lehet felhasználni. Az ilyen 
megkülönböztetett elbánást a 
magánpartnerektől származó források 
vonzásának szükségessége indokolhatja.

(1) Az ESB-alapokból pénzügyi 
eszközök számára nyújtott, végső 
kedvezményezettekbe befektetett 
támogatást, továbbá az ESB-alapokból 
nyújtott támogatásból eredő nyereségeket 
és más jövedelmeket vagy hozamokat, 
például kamatokat, garanciadíjakat, 
osztalékokat, tőkenyereségeket és az e 
befektetésekből eredő egyéb bevételeket a 
piacgazdasági elv alapján működő 
befektetőkkel, valamint az (EU) 2015/1017 
rendelet szerinti uniós garancia 
igénybevételekor az EBB-vel szembeni 
megkülönböztetett elbánásra lehet 
felhasználni. Az ilyen megkülönböztetett 
elbánást a magánpartnerektől származó 
források vonzásának, valamint az állami 
finanszírozás növelésének szükségessége 
indokolhatja.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1303/2013/EU rendelet
43 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
megkülönböztetett elbánás szükségességét 
és szintjét előzetes értékeléssel kell 
megállapítani.

törölve

Módosítás 72

Rendeletre irányuló javaslat
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265 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1303/2013/EU rendelet
43 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkülönböztetett elbánás nem 
haladhatja meg a magánpartnerek forrásait 
vonzó ösztönzők megteremtéséhez 
szükséges szintet. Az (EU) 2015/1017 
rendelet szerinti uniós garancia 
igénybevételekor nem kompenzálhatja túl a 
magánbefektetőket és az EBB-t. Az 
érdekek összehangolását a kockázatok és a 
nyereségek megfelelő megosztásával kell 
biztosítani.

(3) A megkülönböztetett elbánás nem 
haladhatja meg a magánpartnerek forrásait 
vonzó ösztönzők megteremtéséhez 
szükséges szintet. Az (EU) 2015/1017 
rendelet szerinti uniós garancia 
igénybevételekor nem kompenzálhatja túl a 
piacgazdasági elv alapján működő 
befektetőket és az EBB-t.  Az érdekek 
összehangolását a kockázatok és a 
nyereségek megfelelő megosztásával kell 
biztosítani.

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy e rendelet a nemzeti és regionális fejlesztési bankokra is kiterjedjen. 
Németországban például a pénzügyi eszközöket szinte kizárólag fejlesztési bankokon keresztül 
kezelik. A bizottsági javaslat csak „magánbefektetőket” említett (az állami támogatásokra 
vonatkozó új megközelítésre hivatkozva), holott a korábbi rendelet kifejezetten megemlítette a 
„piacgazdasági elv alapján működő közszektorbeli befektetőket” is.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1303/2013/EU rendelet
43 a cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A magánbefektetők
megkülönböztetett elbánása nem sértheti az 
uniós állami támogatási szabályokat.

(4) A piacgazdasági elv alapján 
működő befektetők megkülönböztetett 
elbánása nem sértheti az uniós állami 
támogatási szabályokat.

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 17 pont
1303/2013/EU rendelet
43 a cikk – 4 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy az e rendeletet kiegészítő 149. 
cikkel összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a befektetők 
megkülönböztetett bánásmódjának 
meghatározása és a befektetők 
megkülönböztetett bánásmódjának 
részletes alkalmazási feltételei 
tekintetében. 

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1303/2013/EU rendelet
44 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben, hogy fedezze az 
ESB-alapokból a pénzügyi eszköznek 
juttatott hozzájárulás névértékének negatív 
kamatok miatti veszteségét, ha ilyen 
veszteségek pénzügyi eszközt végrehajtó 
szervezetek aktív készpénzgazdálkodása
ellenére felmerülnek;

b) adott esetben, hogy fedezze az 
ESB-alapokból a pénzügyi eszköznek 
juttatott hozzájárulás névértékének negatív 
kamatok miatti veszteségét, ha ilyen 
veszteségek az aktív készpénzgazdálkodás
ellenére felmerülnek;

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 21 pont
1303/2013/EU rendelet
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. Az 57. cikk (3) bekezdését el kell 
hagyni.

törölve

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a a pont (új)



AD\1123920HU.docx 43/57 PE597.458v02-00

HU

1303/2013/EU rendelet
58 cikk – 1 bekezdés – f pont

Hatályos szöveg Módosítás

aa) Az f) pont helyébe a következő 
szöveg lép:

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és az 
együttműködés és tapasztalatcsere 
előmozdítására irányuló intézkedések, 
beleértve a harmadik országokkal is;

„f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, az esb-alapok 
támogatásával elért eredményekkel és 
sikerekkel kapcsolatos kommunikációs 
tevékenységek elvégzésére, a tudatosság 
növelésére és – a harmadik országokkal is 
folytatott – együttműködés és 
tapasztalatcsere előmozdítására irányuló 
intézkedések;”

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 23 pont – a a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
59 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(1b) A technikai segítségnyújtásra 
rendelkezésre álló pénzeszközök 0,25%-át 
figyelemfelhívást és a polgároknak az esb-
alapok támogatásával elért eredményekről 
és sikerekről való tájékoztatását célzó 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére kell fordítani; ha a projekt 
eredményei tisztán láthatók, e 
kommunikációs tevékenységeket a projekt 
lezárását követően 4 évig kell folytatni.”

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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Hatályos szöveg Módosítás

23a. Az 61. cikkben a (1) bekezdés első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

Ez a cikk olyan műveletek esetében 
alkalmazandó, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek. E cikk 
alkalmazásában a «nettó bevétel» a 
művelet keretében kínált árukért vagy 
szolgáltatásokért közvetlenül a 
felhasználók által fizetett pénzeszköz-
beáramlást jelenti, például az infrastruktúra 
használatáért közvetlenül a felhasználókat 
terhelő díjakat, a föld vagy az épületek 
eladásából vagy bérbeadásából származó 
bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott 
ellentételezést a működési költségek és az 
adott időszakban a rövid élettartamú 
felszerelések cseréjére fordított költségek 
levonásával. A művelet következtében 
megvalósuló működésiköltség-
megtakarításokat úgy kell kezelni, mint a 
nettó bevételeket, kivéve ha ezeket a 
működtetésre irányuló támogatások 
ugyanilyen mértékű csökkentése 
ellentételezi.

„Ez a cikk olyan műveletek esetében 
alkalmazandó, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek. E cikk 
alkalmazásában a «nettó bevétel» a 
művelet keretében kínált árukért vagy 
szolgáltatásokért közvetlenül a 
felhasználók által fizetett pénzeszköz-
beáramlást jelenti, például az infrastruktúra 
használatáért közvetlenül a felhasználókat 
terhelő díjakat, a föld vagy az épületek 
eladásából vagy bérbeadásából származó 
bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott 
ellentételezést a működési költségek és az 
adott időszakban a rövid élettartamú 
felszerelések cseréjére fordított költségek 
levonásával. A művelet következtében 
megvalósuló működésiköltség-
megtakarításokat – az 
energiahatékonysági intézkedések 
végrehajtásából eredő 
költségmegtakarítások kivételével – úgy 
kell kezelni, mint a nettó bevételeket, 
kivéve, ha ezeket a működtetésre irányuló 
támogatások ugyanilyen mértékű 
csökkentése ellentételezi.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/hu/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN.com)

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 25 pont – b pont
1303/2013/EU rendelet
65 cikk – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Valamely művelet egy vagy több 
ESB-alapból, illetve egy vagy több 
programból, valamint más uniós 
eszközökből is kaphat támogatást, feltéve, 

(11) Valamely művelet egy vagy több 
ESB-alapból, illetve egy vagy több 
programból, valamint más uniós 
eszközökből is kaphat támogatást, feltéve, 
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hogy az egyik ESB-alapra vonatkozó 
kifizetési kérelemben elszámolásra 
benyújtott kiadás nem kap támogatást egy 
másik alapból vagy uniós eszközből, sem
ugyanabból az alapból egy másik program 
keretében. Az adott ESB-alap kifizetési 
kérelmében feltüntetendő kiadási összeget 
az adott ESB-alap támogatási feltételeket 
meghatározó dokumentumának megfelelő 
arányos alapon lehet kiszámítani.

hogy az egyik ESB-alapra vonatkozó 
kifizetési kérelemben elszámolásra 
benyújtott kiadás egy másik alapból vagy 
uniós eszközből, illetve egy másik 
program keretében ugyanabból az alapból 
kapott támogatástól eltérő támogatáshoz 
kapcsolódik. Az adott ESB-alap kifizetési 
kérelmében feltüntetendő kiadási összeget 
az adott ESB-alap támogatási feltételeket 
meghatározó dokumentumának megfelelő 
arányos alapon lehet kiszámítani.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – a pont – ii alpont
1303/2013/EU rendelet
67 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a releváns műveletek költségeihez 
nem kapcsolódó finanszírozás, amelynek 
alapját azonban a programok 
végrehajtásában elért előrehaladással vagy 
célkitűzéseik megvalósításával kapcsolatos 
feltételek teljesítése képezi. A 
finanszírozási feltételekre és 
alkalmazásukra vonatkozó részletes 
szabályokat az (5) bekezdés szerinti 
felhatalmazásnak megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni.

e) a releváns műveletek költségeihez 
nem kapcsolódó finanszírozás, amelynek 
alapját azonban a programok 
végrehajtásában elért előrehaladással vagy 
célkitűzéseik megvalósításával kapcsolatos 
feltételek teljesítése képezi. A 
finanszírozási feltételekre és 
alkalmazásukra vonatkozó részletes 
szabályokat az (5a) bekezdés szerinti 
felhatalmazásnak megfelelően elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 
kell meghatározni.”

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – b pont
1303/2013/EU rendelet
67 cikk – 2 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a bekezdés a 152. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott átmeneti 
rendelkezések hatálya alá tartozik.
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Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 26 pont – c pont – ii alpont
1303/2013/EU rendelet
67 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:

ii. A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 149. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdés első 
albekezdésének b) és d) pontjában említett 
átalányalapú egységköltség és százalékban 
meghatározott átalányfinanszírozás, az
ezen bekezdés első albekezdésének a) 
pontjában említett ezekhez kapcsolódó 
módszerek és az (1) bekezdés első 
albekezdésének e) pontjában említett 
támogatási forma meghatározása 
érdekében.”.

„(5a) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 149. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy az (1) 
bekezdés első albekezdésének b) és d) 
pontjában említett átalányalapú 
egységköltség és százalékban 
meghatározott átalányfinanszírozás, az (5)
bekezdés a) pontjában említett ezekhez 
kapcsolódó módszerek és az (1) bekezdés 
első albekezdésének e) pontjában említett 
támogatási forma meghatározásával 
kiegészítse e rendeletet.”.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 29 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
70 cikk – 1 a bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1a) A tagállam teljes területére 
kiterjedő, polgároknak vagy 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos műveleteket a tagállamon 
belüli összes programterületre esőnek kell 
tekinteni. Ilyen esetekben a kiadásokat a 
programterületekre vonatkozó 
költségvetési allokációtól eltérő objektív 
szempontok alapján arányosan kell 
felosztani az érintett programterületekre.

„(1a) A tagállam teljes területére 
kiterjedő, polgároknak vagy 
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatos műveleteket a tagállamon 
belüli összes programterületre esőnek kell 
tekinteni. Ilyen esetekben a kiadásokat 
objektív szempontok alapján arányosan 
kell felosztani az érintett 
programterületekre.
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Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 29 pont – c pont
1303/2013/EU rendelet
70 cikk – 2 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2a) Az alapok és az ETHA esetében, ha 
a programterületen kívül végrehajtott 
műveletek a (2) bekezdésnek megfelelően 
a programterületen kívül és belül is 
kedvező hatásúak, akkor a kiadásokat a 
programterületekre vonatkozó 
költségvetési allokációtól eltérő objektív 
szempontok alapján arányosan kell 
felosztani az érintett területekre.”

„(2a) Az alapok és az ETHA esetében, ha 
a programterületen kívül végrehajtott 
műveletek a (2) bekezdésnek megfelelően 
a programterületen kívül és belül is 
kedvező hatásúak, akkor a kiadásokat 
objektív szempontok alapján arányosan 
kell felosztani az érintett területekre.”

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 36 pont
1303/2013/EU rendelet
98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az ERFA és az ESZA a más alapokból az 
adott alap szabályai alapján elszámolható 
költségű művelet egy részét 
finanszírozhatja kiegészítő módon, az 
operatív program egyes prioritási tengelyei 
uniós finanszírozásának legfeljebb 10 %-a
erejéig, feltéve hogy az ilyen költségek 
szükségesek és közvetlenül kapcsolódnak a 
művelet kielégítő végrehajtásához.”

„Az ERFA és az ESZA a más alapokból az 
adott alap támogathatósági szabályai 
alapján elszámolható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-a erejéig, feltéve, hogy az 
ilyen költségek szükségesek és közvetlenül 
kapcsolódnak a művelet kielégítő 
végrehajtásához”.

Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 37 pont – b pont
1303/2013/EU rendelet
102 cikk – 6 a bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság az említett 
információknak a független szakértők 
számára való megküldésétől számított 6 
hónapon belül nem kap értesítést a
független minőségvizsgálatról, vagy 
amennyiben az értékelés negatív, úgy az 
érintett kiadásokat vissza kell vonni és a 
költségnyilatkozatot ennek megfelelően 
helyesbíteni kell.”

Az említett információknak a független 
szakértők számára való megküldésétől 
számított 6 hónapon belül független
minőségvizsgálatot kell végezni.
Amennyiben a Bizottság ennek elvégzését 
követően 3 hónapon belül nem kap 
értesítést a független minőségvizsgálatról,
vagy amennyiben az értékelés negatív, úgy 
az érintett kiadásokat vissza kell vonni és a 
költségnyilatkozatot ennek megfelelően 
helyesbíteni kell.”

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 39 pont
1303/2013/EU rendelet
105 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A 105. cikk (2) bekezdésében a 
második mondatot el kell hagyni.

39. A 105. cikk (2) bekezdésének 
második mondata helyébe a következő 
szöveg lép:

„A közös cselekvési terv kimenetei és 
eredményei csak akkor jogosíthatnak fel 
visszatérítésre, ha a közös cselekvési 
tervre vonatkozó javaslat jóváhagyására 
vonatkozó, a 107. cikkben említett 
határozat időpontja után és az abban 
meghatározott végrehajtási időszak vége 
előtt valósulnak meg.”

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 40 pont – c pont
1303/2013/EU rendelet
106 cikk – 1 albekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a tervezett projektek vagy 3. a tervezett projektek vagy 
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projekttípusok ismertetése, mellette adott 
esetben a részcélok és adott esetben a 
közös mutatókra vonatkozó kimeneti és 
eredmény-célértékek, prioritási 
tengelyenként.

projekttípusok ismertetése, mellette adott 
esetben a részcélok és adott esetben a 
közös és egyedi mutatókra vonatkozó 
kimeneti és eredmény-célértékek, prioritási 
tengelyenként.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 40 pont – d pont
1303/2013/EU rendelet
106 cikk – 1 albekezdés – 6 és 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A (6) és a (7) pontot el kell hagyni. törölve

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 40 pont – e a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
106 cikk – 1 albekezdés – 8 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a szöveg a következő ponttal 
egészül ki:

„ca) a közös cselekvési tervre és az 
alapra vonatkozó információk 
terjesztésével és kommunikációjával 
kapcsolatos intézkedések;”

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
1303/2013/EU rendelet
115 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A potenciális kedvezményezettekre 
és a kedvezményezettekre vonatkozó 
tájékoztatási és kommunikációs 

(3) A potenciális kedvezményezettekre 
és a kedvezményezettekre vonatkozó 
tájékoztatással, kommunikációval és 
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intézkedésekkel kapcsolatos részletes 
szabályok a XII. mellékletben szerepelnek.

láthatósággal kapcsolatos részletes 
szabályok a XII. mellékletben szerepelnek.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 47 pont – a pont
1303/2013/EU rendelet
119 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A technikai segítségnyújtás céljára az 
alapokból előirányzott összeg felső korlátja 
a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés operatív 
programjainak elfogadási időpontjában az 
egyes tagállamok operatív programjaira 
előirányzott teljes összeg 4 %-a.

A technikai segítségnyújtás céljára az 
alapokból előirányzott összeg felső korlátja 
a beruházás a növekedésbe és 
munkahelyteremtésbe célkitűzés operatív 
programjainak elfogadási időpontjában az 
egyes tagállamok operatív programjaira 
előirányzott teljes összeg 4%-a. Ezen 
összeg 0,25%-át program- és 
projektszinten egyaránt és adott esetben az 
59. cikkben meghatározottak szerint 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységekre kell fordítani. 

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 59 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
148 cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

59a. A 148. cikk (1) bekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

„(1) Azon műveletek esetében, 
amelyeknél a teljes elszámolható kiadás 
nem haladja meg a 200 000 EUR-t az 
ERFA és a Kohéziós Alap esetében, 
valamint a 150 000 EUR-t az ESZA 
esetében, illetve 100 000 EUR-t az ETHA 
esetében, az audithatóság vagy a Bizottság 
csak egy auditvizsgálatot végez a művelet 
lezárásának számviteli évével azonos 
számviteli évre vonatkozó elszámolások 

„(1) Azon műveletek esetében, 
amelyeknél a teljes elszámolható kiadás 
nem haladja meg a 300 000 EUR-t az 
ERFA és a Kohéziós Alap esetében, 
valamint a 200 000 EUR-t az ESZA 
esetében, illetve 150 000 EUR-t az ETHA 
esetében, az audithatóság vagy a Bizottság 
csak egy auditvizsgálatot végez a művelet 
lezárásának számviteli évével azonos 
számviteli évre vonatkozó elszámolások 
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benyújtása előtt. A többi művelet esetében 
az audithatóság vagy a Bizottság számviteli 
évenként legfeljebb egy auditvizsgálatot 
végez a művelet lezárásának számviteli 
évével azonos számviteli évre vonatkozó 
elszámolások benyújtása előtt. A Bizottság 
vagy az audithatóság egy adott évben nem 
végezheti el a műveletek auditját, ha az 
Európai Számvevőszék abban az évben 
már végzett auditot, feltéve, hogy az 
Európai Számvevőszék által e műveletek 
tekintetében elvégzett audit eredményeit az 
audithatóság vagy a Bizottság fel tudja 
használni feladatai teljesítéséhez.”

benyújtása előtt. A többi művelet esetében 
az audithatóság vagy a Bizottság számviteli 
évenként legfeljebb egy auditvizsgálatot 
végez a művelet lezárásának számviteli 
évével azonos számviteli évre vonatkozó 
elszámolások benyújtása előtt. A Bizottság 
vagy az audithatóság egy adott évben nem 
végezheti el a műveletek auditját, ha az 
Európai Számvevőszék abban az évben 
már végzett auditot, feltéve, hogy az 
Európai Számvevőszék által e műveletek 
tekintetében elvégzett audit eredményeit az 
audithatóság vagy a Bizottság fel tudja 
használni feladatai teljesítéséhez.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN)

Indokolás

Azoknak a küszöbértékeknek a megemeléséről van szó, amelyek alatt a műveletek csak egy 
auditvizsgálat (egyszeri auditvizsgálat) tárgyát képezik a végső kiadásokat tartalmazó 
elszámolások benyújtása előtt.

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 59 b pont (új)
1303/2013/EU rendelet
149 cikk – 2 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

59b. A 149. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

„(2) A Bizottság az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, a 40. cikk (4) 
bekezdésében, a 41. cikk (3) bekezdésében, 
a 42. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében, a 42. cikk (6) 
bekezdésében, a 61. cikk (3) bekezdésének 
második, harmadik, negyedik és hetedik 
albekezdésében, a 63. cikk (4) 
bekezdésében, a 64. cikk (4) bekezdésében, 

„(2) A Bizottság az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikk második 
bekezdésében, a 22. cikk (7) bekezdésének 
negyedik albekezdésében, a 37. cikk (13) 
bekezdésében, a 38. cikk (4) bekezdésének 
harmadik albekezdésében, a 40. cikk (4) 
bekezdésében, a 41. cikk (3) bekezdésében, 
a 42. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében, a 42. cikk (6) 
bekezdésében, a 43a. cikk (4a) 
bekezdésében, a 61. cikk (3) bekezdésének 
második, harmadik, negyedik és hetedik 
albekezdésében, a 63. cikk (4) 
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a 68. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésében, a 101. cikk negyedik 
bekezdésében, a 122. cikk (2) 
bekezdésének ötödik albekezdésében, a 
125. cikk (8) bekezdésének első 
albekezdésében, a 125. cikk (9) 
bekezdésében, a 127. cikk (7) és (8) 
bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása 2020. december 31-ig szól 
2013. december 21-i kezdődő hatállyal.”

bekezdésében, a 64. cikk (4) bekezdésében, 
a 67. cikk (5a) bekezdésében, a 68. cikk 
(1) bekezdésének második albekezdésében, 
a 101. cikk negyedik bekezdésében, a 122. 
cikk (2) bekezdésének ötödik 
albekezdésében, a 125. cikk (8) 
bekezdésének első albekezdésében, a 125. 
cikk (9) bekezdésében, a 127. cikk (7) és 
(8) bekezdésében és a 144. cikk (6) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó 
felhatalmazása 2020. december 31-ig szól 
2013. december 21-i kezdődő hatállyal.”

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 60 pont
1303/2013/EU rendelet
152 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Ha egy pályázati felhívás az e rendeletet 
módosító XXX/YYY rendelet 
hatálybalépése előtt indul, akkor az
irányító hatóság (vagy az európai területi 
együttműködés célkitűzés esetében a 
monitoring-bizottság) dönthet úgy, hogy az 
XXX/YYY rendelet hatálybalépésének 
napját követően legfeljebb 6 hónapig nem 
alkalmazza a 67. cikk (2a) bekezdésében 
meghatározott kötelezettséget. Ha a 
kedvezményezett a támogatás feltételeit 
meghatározó dokumentumot az XXX/YYY 
rendelet hatálybalépésének napját követő 
6 hónapon belül megkapja, akkor az 
irányító hatóság dönthet úgy, hogy nem 
alkalmazza az említett módosított 
rendelkezéseket.”

„Az irányító hatóság (vagy az európai 
területi együttműködés célkitűzés esetében 
a monitoring-bizottság) dönthet úgy, hogy 
az XXX/YYY rendelet hatálybalépésének 
napját követően legfeljebb 12 hónapig nem 
alkalmazza a 67. cikk (2a) bekezdésében 
meghatározott kötelezettséget.

Kellően indokolt esetekben az irányító 
hatóság vagy az európai területi 
együttműködés célkitűzése esetében a 
monitoring-bizottság dönthet úgy, hogy a 
program lezárásáig meghosszabbítja a 
tizenkét hónapos átmeneti időszakot. Az 
ilyen döntésről az átmeneti időszak lejárta 
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előtt értesíti a Bizottságot.

Az első és második albekezdés nem 
alkalmazandó az ESZA által támogatott 
azon támogatásokra és visszatérítendő 
támogatásokra, amelyek esetében az 
állami támogatás nem haladja meg az 
50 000 eurót.”

Módosítás 97

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 61 a pont (új)
1303/2013/EU rendelet
XII melléklet – 2.1 alszakasz – 1 pont

Hatályos szöveg Módosítás

61a. A 2.1. alszakasz (1) pontja helyébe 
a következő szöveg lép:

1. A tagállam és az irányító hatóság 
biztosítja, hogy a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedéseket a 
kommunikációs stratégiával összhangban 
hajtsák végre, és hogy ezen intézkedések a 
lehető legszélesebb körű médialefedettség 
biztosítására irányuljanak különféle 
kommunikációs formákat és módszereket a 
megfelelő szinten alkalmazva.

„1. A tagállam és az irányító hatóság 
biztosítja, hogy a láthatóság és a 
polgárokkal való kapcsolattartás javítása 
érdekében a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedéseket a 
kommunikációs stratégiával összhangban 
hajtsák végre, és hogy ezen intézkedések a 
lehető legszélesebb körű médialefedettség 
biztosítására irányuljanak különféle 
kommunikációs formákat és módszereket a 
megfelelő szinten alkalmazva és igazodva 
a technológiai innovációhoz.”

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 61 b pont (új)
1303/2013/EU rendelet
XII melléklet – 2.2 alszakasz – 4 pont

Hatályos szöveg Módosítás

61b. A 2.2. alszakasz (4) pontja helyébe 
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a következő szöveg lép:

4. Az ERFA vagy a Kohéziós Alap 
által támogatott művelet végrehajtása során 
a kedvezményezett, a nyilvánosság 
számára jól látható helyen, ideiglenes 
jelleggel nagyméretű hirdetőtáblát helyez 
el minden olyan műveletre vonatkozóan, 
amely infrastruktúra vagy építési 
műveletek finanszírozására vonatkozik, és 
amely művelet közpénzekből nyújtott 
támogatásának teljes összege meghaladja 
az 500 000 EUR-t.

„4. Az ERFA vagy a Kohéziós Alap 
által támogatott művelet végrehajtása során 
a kedvezményezett, a nyilvánosság 
számára jól látható helyen, ideiglenes 
jelleggel nagyméretű hirdetőtáblát helyez 
el minden olyan műveletre vonatkozóan, 
amely infrastruktúra vagy építési 
műveletek finanszírozására vonatkozik.”

Módosítás 99

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 61 c pont (új)
1303/2013/EU rendelet
XII melléklet – 2.2 alszakasz – 5 pont – bevezető rész

Hatályos szöveg Módosítás

61c. A 2.2. alszakasz (5) pontja bevezető 
szövegének helyébe a következő szöveg 
lép:

5. Legfeljebb három hónappal a 
művelet végrehajtása után a 
kedvezményezett kihelyez a nyilvánosság 
számára jól látható helyre egy állandó 
plakettet vagy hirdetőtáblát minden egyes 
olyan műveletre vonatkozóan, amely 
megfelel a következő követelményeknek:

„5. Legfeljebb három hónappal a 
művelet végrehajtása után a 
kedvezményezett kihelyez a nyilvánosság 
számára jól látható helyre egy állandó 
plakettet vagy hirdetőtáblát minden egyes 
olyan művelet esetében, amely megfelel a 
következő feltételnek:”

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
265 cikk – 1 bekezdés – 61 d pont (új)
1303/2013/EU rendelet
XII melléklet – 2.2 alszakasz – 5 pont – a pont

Hatályos szöveg Módosítás

61d. A 2.2. alszakasz (5) pontjának a) 
alpontját el kell hagyni:

a) a művelet közpénzekből nyújtott 
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támogatásának teljes összege meghaladja 
az 500 000 EUR-t;
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