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RÖVID INDOKOLÁS

A 2014−2020 közötti jövőbeli kohéziós politika fő vonalait meghatározó rendeletre irányuló 
bizottsági javaslat első része egy sor közös rendelkezést határoz meg a közös stratégiai 
keretben megadott valamennyi strukturális eszköz szabályozására. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a 
Kohéziós Alap (KA), az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EVMA) és az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) a következő programozási időszakra 
vonatkozóan kiegészítő politikai célkitűzéseket fog követni az Európa 2020 stratégiában 
megfogalmazott célokkal összhangban.

Ezenkívül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság is hamarosan felkérést kap arra, 
hogy tegye meg hozzájárulását az intelligens, inkluzív és fenntartható Európára irányuló új 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez, a közös agrárpolitika, a kohéziós politika és a halászati 
politika egyéb eszközeinek kiegészítéséként.

Az előadó üdvözli ezen új megközelítést, amelynek célja, hogy megerősítse az integrált 
stratégiai programozási folyamatot, és összhangba hozza azt az Európa 2020 stratégiával; 
azonban meggyőződése, hogy a jogalkotási szövegben bizonyos változtatásokat kell 
eszközölni a prioritások és a végrehajtó testületek világosabb meghatározása, valamint 
minden olyan elem kiküszöbölése érdekében, amely félreértésekre adhat okot, illetve 
alááshatja a teljes kohéziós politika hatékonyságát.

Az alábbiakban olvasható a Bizottság javaslatára vonatkozóan az előadó által indítványozott 
főbb módosítások összefoglalója..

1. Tematikus koncentráció

Az új strukturális programozási időszakban a kohéziós politika immár a legfőbb beruházási 
eszköz lett az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott fő uniós prioritások támogatása 
terén.  

Az előadó üdvözli a tematikus koncentráció alapelvét az intelligens, inkluzív és fenntartható 
Európa fő célkitűzései kapcsán; azonban attól tart, hogy a célok megválasztása terén a 
rugalmasság hiánya megkérdőjelezheti a kohéziós politikára jellemző, lentről felfelé történő 
építkezésen alapuló megközelítést, amely lehetővé teszi e politika számára, hogy a célokat az 
egyes régiók igényei szerint alakítsák, ami a fejlődés valódi motivációját jelenti, mivel azok 
jobban kapcsolódnak a helyi közösségekhez és azok igényeihez. 

2. Többszintű kormányzás

A rendeletre irányuló javaslat a partnerségi szerződés eszközét vezeti be, amely dokumentum 
egyebek mellett meghatározza a tagállam stratégiáját, prioritásait és intézkedéseit a közös 
stratégiai kerethez tartozó alapok hatékony és eredményes felhasználását illetően. A 
partnerségi szerződést a tagállamok a javaslat 5. cikkében felsorolt partnerekkel 
együttműködve készítik el.
Az előadó nézete szerint a Bizottság által javasolt kormányzási rendszer a helyi és regionális 
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partnereknek a partnerségi szerződés megszövegezésébe való bevonása tekintetében nem 
tartja tiszteletben a szubszidiaritás elvét.

Pontosabban fogalmazva a kohéziós politika célpontjában álló és a politika végrehajtásában 
részt vevő testületek, azaz a tagállamok helyi és regionális hatóságai a gazdasági és szociális 
partnerekkel, valamint a civil társadalmi szervezetekkel megegyező szerepet kapnak; más 
szóval úgy teszik őket egyenlő felekké, hogy az nem illik össze a helyi és regionális 
hatóságok által a kohéziós politika kapcsán betöltött irányító szereppel.     

E megfontolásokat figyelembe véve az előadó a helyi és különösen a regionális hatóságok 
fokozott bevonására hív fel. 

3. Makrogazdasági feltételrendszer

A Bizottság javaslata a makrogazdasági fiskális feltételekre vonatkozó szabályok szigorítását 
tartalmazza, amely végső eszközként az alapok részleges vagy teljes kifizetését az új 
stabilitási és növekedési paktum végrehajtási intézkedéseinek való megfeleléshez köti.

Az előadó teljes mértékben ellenzi ezt az előírást, és ezért annak törlését javasolja. Fennáll 
annak a kockázata, hogy a makrogazdasági feltételek a makrogazdasági intézkedések 
részeként meghatározott feltételek teljesítésének meghiúsulásáért való felelősséget a helyi és 
regionális hatóságokra hárítják át, amikor a felelősség tulajdonképpen magukat a 
tagállamokat terheli.  

4. Eredményességi tartalék

A Bizottság javaslata előírja, hogy minden egyes tagállam hozzon létre az adott tagállamra 
jutó alapok teljes összegének 5%-át kitevő eredményességi tartalékot, amelyet a teljes 
programozási időszakra be kell fagyasztani mindaddig, amíg a Bizottság 2019-ben el nem 
végzi az eredményesség felülvizsgálatát. 

Az előadó nem ért egyet ezzel a rendelkezéssel, mivel attól tart, hogy ez a mechanizmus 
végső soron arra csábíthatja a tagállamokat, hogy különösen szerény, és így könnyen elérhető 
célokat tűzzenek ki a további finanszírozáshoz való hozzájutás érdekében. 

5. Közös stratégiai keret

A közös stratégiai keret tartalmazza az alapok koordinációs mechanizmusát, valamint az 
Európai Unió általános célkitűzéseit az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozóan. Javaslatában a Bizottság kijelenti, hogy ezt a jelentős stratégiai dokumentumot 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kell elfogadni. 

Az előadó úgy véli, hogy a közös stratégiai keret javaslatban szereplő jogi státusza nem 
megfelelő. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok lehetővé teszik a jogalkotó számára, hogy 
felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, 
illetve módosítják. 

Az előadó ezért azt javasolja, hogy a közös stratégiai keretet rendes jogalkotási eljárás révén 
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fogadják el, és az képezze a rendelet speciális mellékletét. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban el kell fogadnia egy 
közös stratégiai keretet, amely 
hozzárendeli az uniós stratégia 
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében, 
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 
stratégiai keretnek meg kell könnyítie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) A Bizottságnak az e rendelet 
mellékletében foglaltaknak megfelelően
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban el 
kell fogadnia egy közös stratégiai keretet, 
amely hozzárendeli az uniós stratégia 
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében, 
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 
stratégiai keretnek meg kell könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is, figyelembe véve a területiség és a 
többszintű kormányzás (multilevel 
governance) elvét, valamint az EUMSZ 
349. cikkében a legkülső régiók 
tekintetében elismert sajátosságokat.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 

(16) A közös stratégiai keret alapján, 
partnereivel együttműködve és a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden tagállamnak partnerségi szerződést 
kell kidolgoznia. A partnerségi 
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partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

szerződésnek át kell ültetnie a közös 
stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
az uniós célkitűzéseknek az alapok 
programozása által való elérésére.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését 
a Bizottságnak a partnerségi szerződés 
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie. Azokban az esetekben, ahol 
nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni a KSK-alapokkal 
szoros tartalmi kapcsolatban álló és 
hatékony végrehajtásukra közvetlen 
hatást gyakorló előzetes feltételrendszert 
annak biztosítására, hogy az uniós 
támogatás hatékony felhasználásához 
szükséges keretfeltételek meglegyenek. Az 
ilyen előzetes feltételrendszerekben 
foglaltak teljesítését a Bizottságnak a 
partnerségi szerződés általa történő 
értékelésének a keretében kell értékelnie.
Azokban az esetekben, ahol nem teljesítik 
az előzetes feltételrendszerben vállaltakat, 
a Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
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vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. 2019-ben 
eredményességi tartalékot kell 
előirányozni és elosztani azok között, ahol 
az eredményességmérési keretben 
lefektetett részcélértékeket elérték. 
Sokféleségük és több országot átfogó
jellegük miatt az Európai Területi 
Együttműködés programjai számára nem 
kell tartalékot létrehozni. Azokban az 
esetekben, ahol a részcélértékek vagy 
célok elérése jelentősen alulmarad, a 
Bizottság felfüggesztheti a programnak 
juttatott kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével.

Indokolás

A 18-20. cikk javasolt elhagyásának következménye.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb 
kapcsolatának létrehozása biztosítja, hogy 
a KSK-alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, 
az olyan országok gazdasági 
problémáinak kezelésére, ahol ez a helyzet 
fennáll. Ezt a folyamatot fokozatosan kell 

törölve
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véghez vinni, kezdve a partnerségi 
szerződések módosításával egészen a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok és a 
szociális és gazdasági nehézségek 
kezelésére irányuló tanácsi ajánlásokat 
támogató programok módosításáig. 
Amennyiben, a KSK-alapok fokozott 
felhasználása ellenére, egy tagállam nem 
tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Indokolás

A 21. cikk javasolt elhagyásának következménye.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 
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célkitűzések és célok elérhetőségének
vizsgálata érdekében el kell végezni az 
összes program előzetes értékelését.

célkitűzések és célok a program 
célkitűzései és a források elosztása 
tekintetében való megvalósíthatóságának 
és koherenciájának vizsgálata érdekében 
el kell végezni az összes program eddigi 
tapasztalatok szerinti előzetes értékelését.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az Európa 2020 célkitűzéseivel és 
céljaival kapcsolatos eredmények és azok 
elérése középpontba helyezésének 
erősítése érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára fordított források öt százalékát kell 
elkülöníteni eredményességi tartalékként 
minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

törölve

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, alapvetően nem kell
forrásokat átcsoportosítani a különböző
régiók között, kivéve egy vagy több 
tematikus célkitűzés megvalósításával 
kapcsolatos, kellően indokolt körülmények 
esetében, és legfeljebb az adott 
régiókategória teljes juttatása 30%-ának
mértékéig.

Módosítás 9
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Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapokból kifizetett támogatásával.
Különösen az elvégzett pénzügyi
ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a
100 000 EUR összeget. Mindazonáltal 
lehetővé kell tenni ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyíték van szabálytalanságra vagy 
csalásra, illetve egy befejezett művelet 
lezárását követően egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos a 
kockázattal, a Bizottságnak tudnia kell 
csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható.

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapokból kifizetett támogatásával.
Különösen akkor kell csak egyetlen
pénzügyi ellenőrzést végezni, amennyiben 
egy művelet teljes támogatható kiadása 
nem haladja meg a 200.000 EUR összeget.
Mindazonáltal lehetővé kell tenni 
ellenőrzések bármely időpontban történő 
elvégzését, amennyiben bizonyíték van 
szabálytalanságra vagy csalásra, illetve egy 
befejezett művelet lezárását követően egy 
ellenőrzési minta részeként. Annak 
érdekében, hogy a Bizottság által végzett 
ellenőrzés arányos a kockázattal, a 
Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az 
operatív programok ellenőrzésével 
kapcsolatos munkát, amennyiben 
nincsenek jelentős hiányosságok, vagy 
amennyiben az ellenőrző hatóság 
megbízható.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása;
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 

(88) E rendelet egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; teljesítéshez kötött tartalék 
elosztásával kapcsolatos további szabályok
elfogadása; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság 
meghatározása; a pénzügyi eszközök 
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eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az I.
és az IV. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

részletes szabályozása (előzetes értékelés, 
támogatások, támogathatóság, nem 
támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok, a mellékletek 
módosítása; Az 1083/2006/EK rendeletről 
való átállás megkönnyítését célzó speciális 
intézkedések. A Bizottságot az V. melléklet 
módosítására is fel kell jogosítani a 
szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, az 
eredményességi tartalék elosztása, a 
tagállamok gazdaságpolitikájához 
kapcsolódó kifizetések felfüggesztése, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása,
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása,
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának 

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített és 
szinergiában lévő többéves programokon 
keresztül kell támogatást nyújtaniuk az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 



AD\901582HU.doc 13/35 PE483.804v02-00

HU

érdekében, figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a Szerződés 121. 
cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokat.

végrehajtásának érdekében, figyelembe 
véve az integrált iránymutatásokat és a 
Szerződés 121. cikkének (2) bekezdésében 
az egyes országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokat.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A KSK-alapokból származó támogatást 
a Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) A KSK-alapokból származó támogatást 
a szubszidiaritás elvének megfelelően a
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat.

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat, és a 
fejlesztés érdekében az EUMSZ 208.
cikkével összhangban biztosítják a 
politikai koherenciát.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes (1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
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programok érdekében a tagállam
partnerséget szervez az alábbi partnerekkel:

programok érdekében a tagállamok és a 
regionális és helyi hatóságok partnerséget
szerveznek az alábbi partnerekkel:

a) illetékes regionális, helyi, városi és más
hatóságok;

a) egyéb hatóságok;

b) gazdasági és társadalmi partnerek;
valamint

b) gazdasági és társadalmi partnerek;
valamint

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

Indokolás

A regionális és helyi hatóságokat a tagállamokkal egyenlő felekként kell bevonni a 
partnerségbe.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket, és egyéb testületek, például 
a társadalmi beilleszkedést segítő nem 
kormányzati szervezetek, illetve a 
kulturális, oktatási és ifjúsági politika 
területén tevékenykedő szervezetek.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Egy tagállam vagy egy megfelelő 
felhatalmazással rendelkező alárendelt 
döntési struktúra olyan intézményeket, 
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szervezeteket és csoportokat von be a 
partnerségbe, amelyek befolyásolják a 
programok végrehajtását vagy abban 
érintettek lehetnek. Különleges figyelmet 
kapnak azok a csoportok, amelyeket 
érinthet a program, de ezeket a 
programokat csak nehezen tudják 
befolyásolni, különösen a leginkább 
kiszolgáltatott és marginalizálódott 
csoportok.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések
előkészítésébe és a programok
előkészítésébe, végrehajtásába,
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a tagállamokban a 
különböző területi szinteket képviselő
partnereket, valamint a megfelelő 
felhatalmazással rendelkező alárendelt 
döntéshozatali struktúrákat a partnerségi 
szerződés és az elért eredményekről szóló 
jelentések előkészítésének, illetve a 
programok előkészítésének,
végrehajtásának, figyelemmel kísérésének 
és értékelésének valamennyi szakaszába.
A partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy a partnereket a kapacitásnövelésnél 
támogassák, hogy azok ily módon 
ténylegesen részt vehessenek a 
partnerségben és a nyilvános konzultációs 
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eljárásban.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit az integrált
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, az EUMSZ 11. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet, az 
európai társadalomra rótt jövőbeli külső 
költségek elkerülése mellett.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni. A 
fenntarthatóság érdekében gondoskodni 
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kell a munkahelyek megőrzéséről és 
teremtéséről is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának
előmozdítása,

6. környezetvédelem és a kulturális 
örökség védelme, valamint az erőforrás-
hatékonyság előmozdítása

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus célokkal kapcsolatos konkrét 
vizsgálat mellékletében valamennyi 
tagállamnak indokolnia kell a támogatási 
intézkedések jellegét és mértékét. 

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret
határozza meg a az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai alapján a KSK-alapok főbb 
intézkedéseit.

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében az Ia. mellékletben 
meghatározott közös stratégiai keret
biztosítja a KSK-alapok koordinációját az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitűzései és céljai elérése érdekében.
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Indokolás

Horizontális módosítás. Elfogadása esetén a közös stratégiai keretre vonatkozó valamennyi 
hivatkozást az új mellékletre való hivatkozással kell felváltani. 

A közös stratégiai keretet bele kell foglalni a jogalapot megteremtő jogi aktusba.     

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 
hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

A közös stratégiai keretet az Ia. melléklet 
határozza meg.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén módosítja az Ia. 
mellékletben meghatározott közös 
stratégiai keretet.

A közös stratégiai keret elfogadását követő
6 hónapon belül a tagállamok, amennyiben 
szükséges, partnerségi szerződésük és 
programjaik módosítását javasolják az 
átdolgozott közös stratégiai kerettel való 
összhang biztosítása érdekében.

A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok, amennyiben 
szükséges, partnerségi szerződésük és 
programjaik módosítását javasolják az 
átdolgozott közös stratégiai kerettel való 
összhang biztosítása érdekében.

Indokolás

Horizontális módosítás. Elfogadása esetén a közös stratégiai keretre vonatkozó valamennyi 
hivatkozást az új mellékletre való hivatkozással kell felváltani. 

A közös stratégiai keretet bele kell foglalni a jogalapot megteremtő jogi aktusba. 
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Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését.

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését a 
helyi és regionális hatóságaival 
egyetértésben.

Indokolás

Mivel a kohéziós politikát a helyi és regionális hatóságok finanszírozzák és irányítják, teljes 
szerepet kell játszaniuk annak kialakításában, az arra vonatkozó tárgyalások során, valamint 
annak végrehajtásában és módosításában. 

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azokban a tagállamokban, 
amelyekben a nemzeti jogszabályok vagy 
bizonyos adminisztratív rendelkezések 
értelmében a helyi és regionális hatóságok 
az operatív programok irányító 
hatóságaként működnek, e helyi és 
regionális hatóságok teljes szerepet 
játszanak a partnerségi szerződés 
megszövegezésében.

Indokolás

Mivel a kohéziós politikát a helyi és regionális hatóságok finanszírozzák és irányítják, teljes 
szerepet kell játszaniuk annak kialakításában, az arra vonatkozó tárgyalások során, valamint 
annak végrehajtásában és módosításában. 
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Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös stratégiai keret elfogadását 
követő 3 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

(4) A közös stratégiai keret elfogadását 
követő 5 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

Indokolás

Hosszabb időkeretre van szükség, figyelembe véve a kért információk mennyiségét és 
pontosságát, valamint hogy a programokat a partnerségi szerződéssel egy időben kell 
benyújtani (a 23. cikk (3) bekezdésének megfelelően), továbbá hogy tényleges és aktív 
partnerségre van szükség.   

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A partnerségi megállapodás a 
Bizottsághoz való benyújtást megelőzően 
nyilvános meghallgatás részét képezi.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk — a pont — iv francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, a KSK-alapokra vonatkozó 
különös rendelkezésekben meghatározott 
prioritásokkal összhangban, valamint az 
éghajlat-változási célkitűzésekre 
meghatározott támogatás indikatív teljes 
összegét;
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Indokolás

A közös stratégiai kerethez tartozó, rendes jogalkotási eljárással elfogadott egyes alapokat 
nem bírálhatják felül a közös stratégiai keretben meghatározott prioritások.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területekkel 
rendelkező régiók vagy demográfiai 
kihívások elé néző régiók vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A partnerségi 
szerződés 2014. január 1-je előtt nem lép 
hatályba.

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A partnerségi
szerződés 2014. január 1-je előtt nem lép 
hatályba. Határozatában a Bizottság utal a 
helyi és regionális hatóságok tényleges 
bevonására, amelyeket az egyes 
tagállamok intézményrendszerével 
összhangban fel kell kérni a partnerségi 
szerződés aláírására.
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Indokolás

A regionális és helyi hatóságokat a tagállamokkal egyenlő felekként kell bevonni a 
partnerségbe.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Adott esetben a Bizottság végrehajtási 
aktusok formájában határozatot fogadhat 
el, amely lehetővé teszi a tagállamok 
számára, hogy a partnerségi szerződés 
jóváhagyását megelőzően megkezdjék a 
közös stratégiai kerethez tartozó valamely 
adott program végrehajtását. E 
végrehajtási aktusok a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

Indokolás

Bizonyos esetekben lehetővé kell tenni a Bizottság számára, hogy adott alapok 
végrehajtásához részleges jóváhagyást adjon, még abban az esetben is, ha a partnerségi 
szerződés jóváhagyásának feltételei nem teljesülnek maradéktalanul.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) ha egy tagállam egy speciális alap 
keretében egynél több programot hajt 
végre, akkor a partnerségi megállapodást 
e tagállam legutóbbi programjának 
elfogadása után lehet kiigazítani.

Indokolás

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében a szövetségi tagállamok 
egyetlen nemzeti program helyett általában több regionális programot hajtanak végre. 
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Helyénvaló egy egyszerűsített eljárást előirányozni a szövetségi tagállamok számára a 
partnerégi megállapodásuk kiigazításához. Ellenkező esetben egyetlen regionális programnak 
a Bizottság észrevételei alapján történő megváltoztatása ahhoz vezetne, hogy a partnerségi 
megállapodást a 15. cikk (3) bekezdésében hivatkozott adminisztratív terhet jelentő eljárással 
kell módosítani.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat,
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket, valamint a szubszidiaritás 
és a többszintű kormányzás elvét.

Indokolás

A regionális és helyi hatóságokat a tagállamokkal egyenlő felekként kell bevonni a 
partnerségbe.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.
Ezeknek az előzetes feltételeknek a KSK-
alap hatékony végrehajtása érdekében 
szoros tartalmi kapcsolatban kell állniuk.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18 cikk törölve
Eredményességi tartalék

Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani. 

Indokolás

A módosítás törli az eredményességi tartalékot, amely a programozás szempontjából csekély 
hozzáadott értéket jelentene, miközben végrehajtása rendkívül körülményes. 

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Az eredményességi tartalék elosztása

1. Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el 
a 2016. évre meghatározott 
mérföldköveket, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.
2. A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 
prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
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A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el. 
3. Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a 
Bizottság – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás 
szerint – felfüggesztheti a program 
prioritására szánt összes időközi kifizetést 
vagy annak egy részét.
4. Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására.
5. A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
európai területi együttműködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.

Indokolás

A 18. cikk javasolt elhagyásának következménye.
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törlendő.

Indokolás

A makrogazdasági feltételekre vonatkozó hivatkozásokat az egész szövegben ki kell igazítani.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitűzéseket, a KSK-alapokból kapott 
támogatás pénzügyi előirányzását és a 
megfelelő nemzeti társfinanszírozást.

(2) Minden program prioritásokat határoz 
meg, amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitűzéseket, az 1. cikkben 
meghatározott egy vagy több KSK-alapból
kapott támogatás pénzügyi előirányzását és 
a megfelelő nemzeti társfinanszírozást.
Amennyiben valamely program több 
alapból kap támogatást, egy vezető alapot 
lehet kijelölni, és ebben az esetben a 
működési költségeket a vezető alapból kell 
finanszírozni, és a vezető alap pénzügyi 
irányítási szabályait kell alkalmazni.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a projektek környezetvédelemre és 
éghajlatváltozásra tett hatásaival 
kapcsolatos mutatók.

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki.

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki.
Az 5. cikkben megnevezett partnereket 
megfelelően képviselik ebben a 
bizottságban. 

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek.

Indokolás
E módosítás célja az előző programozási időszakokkal való folytonosság fenntartása, és azon 
alapszik, hogy tartózkodni kell a közszférához tartozó testületek költségvetésének további 
megcsapolásától, amelyek − mivel a héát nem vehetik bele a könyvelésükbe −, 
veszélyeztethetik a műveletek végrehajtását és végső soron az általuk támogatandó politikák 
hatékonyságát.
A javaslat ezenkívül átveszi a Mezőgazdasági Bizottság által az 1698/2005/EK rendelet 
módosítására irányuló javaslattal kapcsolatosan elfogadott módosítást, amely végső 
elfogadásra vár.
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Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Indokolás

A 18. cikk javasolt elhagyásának következménye.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) átmeneti régiók, ahol az egy főre jutó 
GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-a 
és 90%-a között van;

törölve

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át. E rendelkezés 
vonatkozásában egy tagállamnak az 
[élelmiszer a leginkább rászoruló 
személyek számára eszköz] révén juttatott 
támogatás az ESZA-hoz rendelt 
strukturális alapok részének tekintendő.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A strukturális alapokból az [élelmiszer 
a leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 
2 500 000 000 EUR.

törölve

A Bizottság határozatot fogad el az egész 
időszakra vonatkozóan kiszámított, az 
egyes tagállamok strukturális alapokból 
származó támogatásából 
átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
strukturális alapokból származó 
támogatásait ennek megfelelően 
csökkenteni kell.
Az első albekezdésben említett, a 
strukturális alapokból származó 
támogatásnak megfelelő éves 
előirányzatokat az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára] eszköz 
megfelelő költségvetési soraiba kell 
átvezetni a 2014. költségvetési évben.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Módosítás 49
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Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott
előirányzatokat elvben nem lehet 
átcsoportosítani a régiók kategóriái között.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 30%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon,
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja az operatív program 
egyes prioritási tengelyei uniós 
finanszírozásának legfeljebb 20%-ának
erejéig, feltéve, hogy ez szükséges a 
művelet kielégítő végrehajtásához és 
közvetlenül kapcsolódik hozzá.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról és hozzáférést biztosít 
ezekhez; ezt a weboldalt módosítások 
esetén időben frissíteni kell;

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok finanszírozási lehetőségeiről;

b) az elérhető módszerek egy sorának 
alkalmazásával tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok finanszírozási lehetőségeiről;

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75% a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75%-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75%-a;

d) 75% a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek a 2007–
2013-as időszakban a konvergencia 
célkitűzés keretében támogatásban 
részesültek, és amelyek egy főre jutó GDP-
je több, mint az EU-27 GDP-átlagának
75%-a;
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 200 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően, az adott regionális 
környezetben a különböző politikai célok 
összehangolására, integrálására és 
egyensúlyba hozására, és különösen a 9. 
cikkben meghatározott beruházási 
prioritások összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön, az alapokra vonatkozó 
rendeletekben foglalt prioritások és 
célkitűzések sérelme nélkül.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új) – 1 rész – 1.2 szakasz – 1.2.4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.4. A vízügyi keretirányelv és más 
fontos irányelvek követelményeinek 
teljesítése céljából az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapnak és a Kohéziós 
Alapnak a tagállamokban és a régiókban 
további nagyberuházásokat kell 
megvalósítaniuk. Már léteznek a 
fenntartható fellépések megtételéhez való 
hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folyó 
kutatásokat. E támogatásnak a Horizont 
2020 keretprogram keretében tett 
intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozását az 
EVMA-ból és az ETHA-ból lehet 
megoldani. Az EMVA felhasználható 
továbbá az alábbiak támogatására: a 
természeti erőforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás, tudástranszfer 
és innováció, a mezőgazdaság 
versenyképességének javítása, valamint a 
vidéki területek inkluzív fejlődése.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 bekezdés – 3.1 albekezdés – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
potenciális kedvezményezettek 
tájékoztatást kapjanak legalább a 
következőkről:

2. Az irányító hatóság biztosítja, hogy az 
elérhető módszerek egy sorának 
alkalmazása révén a potenciális 
kedvezményezettek tájékoztatást kapjanak 
legalább a következőkről:

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 3 bekezdés – 3.1 albekezdés – 2 pont – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az a)–d) pontokban szolgáltatott 
információkkal kapcsolatos valamennyi 
módosítás, a hatályba lépésüket 
megelőzően három hónappal;



AD\901582HU.doc 35/35 PE483.804v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Az európai alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapítása 
és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése

Hivatkozások COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD)

Illetékes bizottság
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

REGI
25.10.2011

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AGRI
25.10.2011

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Salvatore Caronna
23.11.2011

Vizsgálat a bizottságban 24.4.2012

Az elfogadás dátuma 19.6.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

41
1
0

A zárószavazáson jelen lévő tagok Liam Aylward, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica 
Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane 
Dodds, Herbert Dorfmann, Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie 
Girling, Béla Glattfelder, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth 
Köstinger, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, 
Mariya Nedelcheva, Rareş-Lucian Niculescu, Wojciech Michał 
Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, 
Ulrike Rodust, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam 
Siekierski, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Luís Paulo Alves, Salvatore Caronna, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Spyros Danellis, Jill Evans, Sylvie Goulard, Christa Klaß, 
Giovanni La Via, Anthea McIntyre, Petri Sarvamaa, Milan Zver


