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RÖVID INDOKOLÁS

I. A Bizottság javaslatának összefoglalása 

Az Európa 2020 stratégia keretében az Európai Unió azt tűzte ki célul, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkenti a szegénységben és társadalmi kirekesztésben élő vagy ilyen 
kockázatnak kitett emberek számát. 2010-ben az összes európai polgár közel egynegyedét 
(116 millió lakost) veszélyeztette a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés. Amint a 
Bizottság joggal emlékeztet rá, e helyzet napról napra súlyosbodik, az Unió valamennyi 
országát, a népesség egyre szélesebb körét, és újabb társadalmi osztályokat is érint, úgymint a 
szegény munkavállalókat vagy az alacsony jövedelmű nyugdíjasokat. E népesség egy része, 
vagyis 43 millió fő rendkívüli anyagi nélkülözésben él, és nem képes a legalapvetőbb túlélési 
szükségleteit sem fedezni, mivel nem jut hozzá elegendő mennyiségű és minőségű élelemhez. 
Továbbá azok, akik közülük a leginkább rászorulók, túlságosan eltávolodtak a 
munkaerőpiactól ahhoz, hogy részesülhessenek az ESZA társadalmi integrációs 
intézkedéseiből. 

A Bizottság a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alapot 
javasolja a leginkább rászoruló személyeket támogató program helyett, amelyet egyes 
tagállamok megkérdőjeleztek azon a címen, hogy e problémakör a tagállamok kizárólagos 
hatáskörébe tartozó szociális kérdés. Az új alap, amely várhatóan a strukturális alapok 
szabályai szerint működik majd, az élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a gyermekek anyagi 
nélkülözésének kérdéseire összpontosít. Az alapvető élelmiszerek és a személyes használatú 
fogyasztási javak megvásárlását, valamint a társadalmi befogadást célzó kísérő intézkedéseket 
finanszírozza. Az alap az EU gazdasági, társadalmi és területi kohéziós politikáihoz 
kapcsolódik, és finanszírozását kizárólag az ESZA biztosítja. 

II. A Bizottság javaslatához fűzött kritikák 

1) Az eszközök elégtelensége drámai mértéket ölt

a) A 2014-2020 közötti időszakra a Bizottság által javasolt költségvetési eszközök összege 
2,5 milliárd. Ily módon csak az uniós élelmiszer-osztási programban részes 20 tagállamnak 
nyújtott élelmiszersegély esetében a jelenlegihez képest 1 milliárddal csökken a támogatás. 
Sőt, az állam- és kormányfők között folyamatban lévő tárgyalásokon az eszközök összegét 
2,1 milliárdra csökkentették. Emlékeztetőül, a jelenlegi uniós élelmiszer-osztási program az 
előző többéves időszakra 3,5 milliárdot irányzott elő. A jelenlegi súlyosbodó helyzetben 
különösen megdöbbentő az, hogy a leginkább rászorulókra szánt költségvetési keret csökken. 
Ezt számos polgár nem érti meg, és mindez erősíti az unióellenes érzelmeket a népesség 
körében. 

b) A meghatározott közönségre korlátozódó javaslat ellenkezik az Európa 2020 stratégia 
célkitűzésével is. Az elosztási szempontok az Európa 2020 stratégiában a szegénység és a 
kirekesztés értelmezésére alkalmazott 4 mutatóból csupán kettőt vesznek át, a súlyos anyagi 
nélkülözésben élő népesség és az igen alacsony munkaintenzitású háztartásokban élő
személyek mutatóját. E két kitétel valójában figyelmen kívül hagy egy egész népcsoportot, 
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amelyet a kirekesztett vagy a kirekesztés veszélyének erősen kitett szegény helyzetű emberek 
alkotnak. A 4. cikk ugyanis főként a hajléktalanokra és a gyermekekre hivatkozik.
c) Az élelmiszerosztáson kívül az alap egy része felhasználható a hajléktalanoknak vagy 
gyermekeknek szánt alapvető fogyasztási cikkek (ruházat) vásárlására. Ezen felül az alap a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását célzó tevékenységeket is támogathatja. 

Az előadó úgy véli, hogy mivel a leginkább rászorulók élelmezésére szánt eszközök nem 
elégségesek, az élelmiszereken túlmenően nem kellene túlságosan elaprózni az eszközöket. 
Véleménye szerint a társadalmi befogadással, amelyre szükség van, már foglalkoznak: a 
tagállamoknak a következő nemzeti programozásukban az ESZA-eszközök 20%-át erre kell 
fordítaniuk.

2) Az alap alkalmazási szabályai rendkívül merevek és összetettek

Az alapra vonatkozó szabályozási javaslatok többsége a jelenlegi alapok szabályaiból merít, 
és azokat a túlzott mértékű, nehézkes adminisztráció jellemzi. A leírt irányítási szabályok nem 
kapcsolódnak az alap célkitűzéséhez, amely rugalmasságot és alkalmazkodást igényel a 
vészhelyzetekkel szemben. Ezen túlmenően meg kell előegezni a projektek megvalósításához 
szükséges előirányzatokat is, ami egyes tagállamok számára nehézséget jelenthet. 

Az előadó úgy véli, hogy az ilyen nehézkes végrehajtás a hatékonyság elmaradásához, és 
ahhoz a paradox helyzethez vezethet, hogy az eszközök megvannak, de azokat nem 
használják fel.

3) 2014 problémás átmeneti időszak lesz 

Mivel az alap végrehajtása összetett, több mint valószínű, hogy csak 2014 őszén kezd el 
működni. Vagyis túl késő lesz ahhoz, hogy 2014-ben eleget tegyenek a leginkább rászorulók 
alapvető szükségleteinek.

III. Az előadó javaslatai

A költségvetésre és az elvekre vonatkozóan:

 A pénzügyi eszközök jelenlegi szintjének fenntartása, vagyis 3,5 milliárd EUR 7 évre.
 A támogatások igénybe vételének lehetőségét fenn kell tartani azok számára, akik 

megfelelnek az EU által az Európa 2020 stratégiában elfogadott négy mutatónak.
 Prioritást kell biztosítania leginkább rászorulók létszükségleteinek megfelelő 

élelmezésnek, az egyes tagállamokra bízva a segélynyújtás megválasztását a leginkább 
szükséget szenvedő rétegek szerint.

 A hatékonyság érdekében az Uniónak a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem 
átfogó és koherens megközelítésébe kell illesztenie fellépését, amely magában foglalja 
a személyes szükségleteket. Úgy tűnik, hogy e feltételek mellett mindenképpen 
mozgósítani kell az Unió valamennyi politikáját és minden rendelkezésre álló eszközt: 
ESZA, EVMA, ERFA… 

 Az intervenciós termékkészletek továbbra is felhasználhatók lesznek arra, hogy 
szétosszák azokat a leginkább rászorulók között. Az előadó ugyanakkor 
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mindenképpen hangsúlyozni kívánja, hogy e készletekkel nem csökkenthetők az alap 
részére kiutalt eszközök. 

 Az élelmiszeradományokat is ösztönözni kell.

A 2014. évi átmenetről: 
 Egy átmeneti megoldást kell javasolni. A leginkább rászorulóknak nyújtott támogatás 

modellje alapján a különböző alapokból származó uniós előirányzatokat lehetne az 
egyes tagállamok rendelkezésére bocsátani annak érdekében, hogy elkezdjék a 
programjaikat. 

IV. Lehetőség van az alapot kiegészítő KAP hozzájárulásokra – Az előadó javaslatai

a) Meg kell könnyíteni az élelmiszeradományozást és emellett csökkenteni kell az 
élelmiszerpazarlást

Az előadó szerint mindenképpen küzdeni kell az élelmiszerpazarlás ellen, ami Európában 
valódi probléma. A Bizottság és az Európai Parlament (a 2012. január 19-i állásfoglalásában1

– Caronna-jelentés) úgy vélte, hogy az egész láncra kiterjedő élelmiszerpazarlás európai 
polgáronként évente mintegy190 kg. 

Az előadó ezért a következőket javasolja:

 A fogyasztókat tájékoztatni kell a közösségi szabályozásból eredő és a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeken feltüntetett egyes egészségügyi 
megjegyzésekről, úgymint a fogyaszthatósági határidő és az optimális használati 
időtartam, mert e megjegyzések a fogyasztókat nagyon összezavarják, ami a jelentős 
pazarlás forrása. 

 Át kell nézni a mezőgazdasági termékek forgalmazási szabványaira vonatkozó 
európai szabályozást (elsősorban a gyümölcs és zöldség ágazatban) a méret szerint 
nem osztályozott gyümölcs- és zöldségkínálat támogatása érdekében.

 Engedélyezni kell a nagykereskedelmi letelepedési és üzemeltetési jogot azzal a 
kifejezett kikötéssel, hogy az eladatlan élelmiszereket adományként felajánlják.

b) Az EMVA eszközeinek mozgósítása

Vannak olyan, a reform két vidékfejlesztési prioritásához tartozó intézkedések, amelyek 
segíthetnek a leginkább rászorulók jobb élelmezésében: 

- 3. prioritás: Elő kell mozdítani az élelmiszerlánc szerveződését, különösen a rövid ellátási 
köröket. A közvetítők számának csökkentésével és a szociális kapcsolat létrehozásával e rövid 
körök lehetővé teszik a mezőgazdasági termelő számára, hogy megfelelően eladhassa a 
termékeit a fogyasztók számára elérhető áron. A logisztikai, és feldolgozási platformokra 
fordított beruházásokon túl az eladatlan és konzervvé feldolgozott termékplatformokat is létre 
lehet hozni.
- 6. prioritás: Elő kell mozdítani a társadalmi befogadást, a szegénység csökkentését és a 
gazdasági fejlődést.
                                               
1  P7_TA-PROV(2012)0014
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c) Fel kell használni a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezésének következő
reformját

Az alap által megcélzott népességnek kiegyensúlyozott és jó tápértékű ételekkel kell 
táplálkoznia. A gyümölcsök és zöldségek fontos termékek az étkezésben. A jelenlegi 
szabályozás lehetővé teszi, hogy ilyen termékeket ingyen osszanak szét jótékonysági 
szervezetek, a tagállamok által irányított alapítványok vagy állami szervezetek (kórházak, 
iskolák, menhelyek…) körében. Ezekből leginkább az alap partnerszervezetei számára kell 
juttatni.
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MÓDOSÍTÁS

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő
módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok célul 
tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

(1) Mivel rendkívül fontos a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerekkel és 
mezőgazdasági termékekkel való ellátása, 
valamint segítése, az Európai Tanács 
2010. június 17-i ülésének 
következtetéseivel összhangban, ahol 
elfogadták az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok célul 
tűzték ki, hogy 2020-ig legalább 
20 millióval csökkentik a szegénység és 
társadalmi kirekesztés kockázatának kitett 
emberek számát.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) Az anyagi javak és a táplálkozás 
tekintetében nélkülöző, sőt súlyos 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.



PE504.229v02-00 8/85 AD\930763HU.doc

HU

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2010-ben az Európai Unió 
összlakosságának közel egynegyedét 
(119,6 millió lakost) fenyegette szegénység 
vagy társadalmi kirekesztés, és ez 2009-
hez képest megközelítőleg 4 millióval több 
személyt jelent. A 119,6 millió személy 
közül 18 millió gyakorlatilag nap mint 
nap rászorul az önkéntes egyesületek által 
rendelkezésükre bocsátott 
élelmiszercsomagokra vagy ingyen 
étkeztetésre.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek 
elsősorban élelmiszerek biztosításával nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány és az anyagi nélkülözés 
különösen a hajléktalanok és a gyermekek 
esetében történő enyhítése érdekében.

Indokolás

Az alap keretében felajánlott szimbolikus összeget elsősorban a sürgősségi élelmiszer-
segélyezésre kell fordítani. Ugyanakkor a tagállamok semmi esetre sem tekinthetik úgy az 
alapot, hogy az lehetőséget nyújt a számukra a továbbra is az ő hatáskörükbe tartozó, a 
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társadalmi visszailleszkedést és a szegénység felszámolását elősegítő nemzeti programokra 
szánt költségvetések csökkentésére.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az alap nem helyettesítheti a 
tagállami kormányok által végrehajtott 
közpolitikákat, amelyek célja az 
élelmiszer-gyorssegélyek iránti igények 
csökkentése, valamint az éhezés, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
teljes felszámolását szolgáló célok és 
fenntartható politikák kidolgozása.

Indokolás

A tagállamoknak továbbra is ki kell dolgozniuk hosszú távú és fenntartható projekteket a 
szegénység, a nélkülözés és a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében. Ezt a 
felelősséget nem lehet felváltani vagy csökkenteni az európai alapból származó források 
felhasználása révén.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és az 
élelmiszerek minősége tekintetében.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A rendelkezéseknek biztosítaniuk 
kellene az alap összehangolását az Unió 
szociális és környezetvédelmi politikáival, 
például az élelmiszerpazarlás elleni 
küzdelemmel.

Indokolás

Az élelmiszerpazarlás nagy botrányt kavart európai szinten, ami ellen az Európai Unió tenni 
kíván. Az alap valamennyi szereplőjének eszközöket és mechanizmusokat kell átvennie ahhoz, 
hogy hozzájáruljon az élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló
különbségeket, például a relatív 
szegénységi küszöböt figyelembe vevő
objektív és átlátható módszer 
alkalmazásával, valamint tagállamonként 
figyelembe véve a „leginkább rászorulók” 
csoportjába tartozók számát kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
A tagállamoknak elsőként a nélkülözés
azon típusát kell kezelniük, amely az 
élelmiszerhez való hozzáféréssel 
kapcsolatos. A programnak olyan 
elemeket is tartalmaznia kell, amelyek 
szükségesek az operatív program 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
biztosításához.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
értékeléseket kell végezni.
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Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan a végső
kedvezményezettek méltóságának sérelme 
nélkül.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének 
legmagasabb szintjét az uniós források 
multiplikátor hatásának biztosítása 
céljából, egyúttal pedig az időszakos 
költségvetési nehézségekkel küzdő
tagállamok helyzetére is megoldást kell 
találni.

(15) 85%-nak kell lennie az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
finanszírozás minimális mértékének
Továbbá az időszakos költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamok 
helyzetére is megoldást kell találni az alap 
lehető legnagyobb mértékű
igénybevételének biztosítása érdekében.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
egységes és méltányos szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek megfelelő
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
egyszerű, méltányos és egységes 
szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági 
feltételeknek tükrözniük kell az alap 
célkitűzéseinek és lakossági 
célcsoportjainak sajátos jellegét, többek 
között a műveletek egyszerű és megfelelő
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A leginkább rászorulók élelemmel 
való ellátásáról gondoskodó szervezetek 
munkájának nagy részét Európában 
önkéntesek végzik. Ezért nem indokolt, 
hogy túlzottan összetett legyen a 
kedvezményezetti státusz kérelmezésével 
kapcsolatos eljárás.

Indokolás

Ha szükséges az európai előirányzatok arányos ellenőrzése megfelelő felhasználásuk 
garantálása érdekében, akkor az is elsődleges fontosságú, hogy a szükséget szenvedő
személyek hozzáférhessenek a rendelkezésre álló alapokhoz. Ezért nem indokolt, hogy 
túlzottan összetett legyen a kedvezményezetti státusz kérelmezésével kapcsolatos eljárás.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös (17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
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szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni az 
alap eszközeinek kiegészítéseként, 
anélkül, hogy a használati költségek 
csökkentenék az odaítélt költségvetési 
összegeket. Az intervenciós készletek és az 
abból eredő bevételek lehető
leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottság, az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
.…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának 
megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

Indokolás

Az intervenciós készleteket, amennyiben vannak, hozzá kellene adni az odaítélt eszközökhöz, 
és nem azokból levonni, hogy biztosítható legyen a partnerszervezetek számára az odaítélt 
összegek előreláthatósága.

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Ugyanakkor a máskülönben 
hulladékká váló intervenciós és 
élelmiszer-készletek felhasználása nem 
zárja ki azt, hogy szükség van az ellátás 
megfelelő szervezésére és az 
élelmiszerlánc gondos irányítására, 
amellyel elkerülhetőek a rendszeres 
strukturális többletek, és amely a 
kereslethez igazítja az európai termelést. 

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat

17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17b) Annak érdekében, hogy tagállamok 
a társadalmon belül széles körű
támogatást biztosítsanak a leginkább 
rászorulók számára, továbbá hogy 
küzdjenek az élelmiszer-pazarlás ellen, fel 
kell számolniuk az élelmiszer és alapvető
fogyasztási cikkek vállalkozások által 
élelmiszerbankoknak, civil szervezeteknek 
és más érintett szereplőknek történő
adományozásával kapcsolatos 
akadályokat.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A megosztott irányítás elvének 
megfelelően – irányítási és 
kontrollrendszerük révén – elsősorban a 
tagállamok feladata operatív programjuk 
végrehajtása és ellenőrzése.

(19) A megosztott irányítás elvének 
megfelelően – irányítási és 
kontrollrendszerük révén – elsősorban a 
tagállamok feladata operatív programjuk 
végrehajtása és ellenőrzése, állandó 
gondot fordítva a hatékonyságra és a 
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bürokrácia csökkentésére.

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el.
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

(21) Ezért a tagállamoknak az alap 
megfelelő irányítását biztosító illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében A tagállamoknak el 
kell végezniük a megfelelő adminisztratív 
és fizikai ellenőrzéseket, és 
szabálytalanságok esetén szankciókat kell 
alkalmazniuk annak érdekében, hogy az 
operatív programok az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban kerüljenek 
végrehajtásra.

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint az operatív projekt 
kiválasztásával. Feladatait és funkcióit 
meg kell határozni.

törölve
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Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell 
az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy az éves beszámolókban szereplő
kiadások megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti szabályoknak. Feladatait és 
funkcióit meg kell határozni.

törölve

Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerüljenek az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
megfelelő számú művelet és az éves 
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

törölve

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 

törölve
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stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia.

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Meg kell határozni a Bizottság 
hatásköreit és feladatait arra 
vonatkozóan, hogy ellenőrizhesse az 
irányítási és kontrollrendszerek 
eredményes működését, valamint a 
tagállamokat fellépésre szólíthassa fel. A 
Bizottság hatáskörét ki kell terjeszteni 
olyan ellenőrzések elvégzésére, ahol a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kérdések 
állnak a középpontban, annak érdekében, 
hogy az alap eredményességéről 
következtetéseket lehessen levonni.

törölve

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső
egyenleg kifizetésére vonatkozóan közös 
szabályokat kell megállapítani.

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső
egyenleg kifizetésére vonatkozóan 
egyszerű közös szabályokat kell 
megállapítani.
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Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban használják fel, 
megfelelő keretet kell létrehozni a számlák 
éves vizsgálatához és elfogadásához. E 
keret értelmében a kijelölt szerveknek az 
operatív program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtaniuk a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolniuk kell a hitelesített éves 
beszámolókat, a záró ellenőrzési 
jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

(32) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
finanszírozott kiadásokat az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban használják fel, 
megfelelő és egyszerű keretet kell 
létrehozni a számlák éves vizsgálatához és 
elfogadásához. E keret értelmében a 
kijelölt szerveknek az operatív program 
vonatkozásában igazgatási megbízhatósági 
nyilatkozatot kell benyújtaniuk a 
Bizottsághoz, és ehhez csatolniuk kell a 
hitelesített éves beszámolókat, a záró 
ellenőrzési jelentésekről és az elvégzett 
ellenőrzésekről szóló éves összefoglalót, 
valamint egy független ellenőri véleményt 
és ellenőrzési jelentést.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból 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 az ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyítható a szabálytalanság vagy a 
csalás, illetve egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos 
legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia 
kell csökkenteni az operatív programok 

(35) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapból 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 az ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyítható a szabálytalanság vagy a 
csalás, illetve egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos 
legyen a kockázattal, a Bizottságnak tudnia 
kell csökkenteni az operatív programok 
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ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható. Az 
ellenőrzések során teljes körűen 
figyelembe kell venni ezenfelül az alap 
lakossági célcsoportjaira vonatkozó 
célkitűzéseket és azok tulajdonságait.

ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható. Az 
ellenőrzések során teljes körűen 
figyelembe kell venni ezenfelül az alap 
célját, lakossági célcsoportjainak 
jellegzetességeit, valamint az alap 
kedvezményezett szervezeteinek 
jótékonysági jellegét.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, az idősek jogait, a 
nemek közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazni.

(41) E rendelet tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat és betartja különösen az 
Európai Unió Alapjogi Chartája által 
elismert elveket, többek között az emberi 
méltóság, valamint a magán- és a családi 
élet tiszteletben tartását, a személyes 
adatok védelméhez való jogot, a 
gyermekek jogait, a szociális 
támogatáshoz való jogot és a lakhatáshoz 
való jogot, az idősek jogait, a nemek 
közötti egyenlőséget és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmát. E rendeletet a 
fenti jogokkal és elvekkel összhangban kell 
alkalmazni.

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat

41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy e rendelet 
késedelmes végrehajtása esetén 2014 
elején ne csökkenjen jelentős mértékben 
az élelmiszersegély, a Bizottságnak meg 
kell hoznia az ahhoz szükséges átmeneti 
intézkedéseket, hogy az élelmiszersegélytől 
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függőket ne fenyegesse élelmiszer-
szegénység.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és egyszerűségének
biztosításához szükséges szabályokat

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által
megállapított és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

1. leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által a 
partnerszervezetekkel – elsősorban 
azokkal a nemzeti, regionális vagy helyi 
szervezetekkel, amelyek már jelenleg is az 
élelmiszerek leginkább rászorulók 
számára történő eljuttatása terén 
tevékenykednek, illetve segítik a
hajléktalanokat, a szegénységben vagy 
társadalmi kirekesztettségben élőket –
együttműködve megállapított objektív 
kritériumok szerint határozták meg;
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Indokolás

Az élelmezés az a legalapvetőbb szükséglet, amelyen keresztül a partnerszervezetek és a 
tagállamok fel tudják venni a kapcsolatot a társadalmi életből kirekesztett személyekkel. Ez a 
legjobb eszköz az alap hatékonyságának biztosítására.

Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szerv, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

6. „kedvezményezett”: olyan nonprofit 
egyesület, a közszférához vagy a 
magánszférához tartozó szerv a 
kereskedelmi vállalkozások kivételével, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a kísérő

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve az esetleges
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intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek;

kísérő intézkedések előnyeit élvező
leginkább rászoruló személyek;

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy 
magánjogi intézmény, amely irányító vagy 
igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, 
vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

9. „közreműködő szervezet”: bármely 
olyan nonprofit egyesület, közjogi vagy 
magánjogi intézmény a kereskedelmi 
vállalkozások kivételével, amely irányító 
vagy igazoló hatóság illetékessége alatt jár 
el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi és 
területi kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű
támogatás biztosításával és azzal, hogy a 
leginkább rászoruló személyek javát 
szolgáló helyi és regionális élelmiszer-
ellátási láncokon keresztül és előnyben 
részesítve a friss és szezonális termékeket 
eljuttatja számukra a tápláló, egészséges 
és minőségi élelmiszereket, hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak, mindenekelőtt az élelemhez 
való hozzájutás bizonytalan voltának
enyhítésére irányuló konkrét célkitűzés 
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megvalósításához.  E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával és a helyi és regionális 
élelmiszer-ellátási hálózatok igénybevétele 
alapján történik.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapot a nemzeti stratégiák 
kiegészítésére kell használni és nem 
helyettük vagy arra, hogy szűkítsék a 
szegénység felszámolását és a társadalmi 
integrációt elősegítő hosszú távú és 
fenntartható nemzeti programokat, 
amelyek továbbra is tagállami hatáskörbe 
tartoznak.

Indokolás

A tagállamoknak továbbra is ki kell dolgozniuk hosszú távú és fenntartható projekteket a 
szegénység, a nélkülözés és a társadalmi kirekesztés felszámolása érdekében. Ezt a 
felelősséget nem lehet felváltani vagy csökkenteni az európai alapból származó források 
felhasználása révén.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
mindenekelőtt személyes felhasználásra 
szánt egészséges élelmiszert – elsődleges 
célként – és ezt követően alapvető
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.
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Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot az Európai 
Szociális Alappal, valamint más uniós 
politikákkal és eszközökkel.

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot az Európai 
Szociális Alappal, valamint más uniós 
politikákkal és eszközökkel, többek között 
az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alappal az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló XXX/XXXX/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. 
cikke 3. prioritásának (az élelmiszerlánc 
szervezésének előmozdítása) és 6. 
prioritásának (a társadalmi befogadás és 
a szegénység csökkentésének 
előmozdítása) szellemében.

Indokolás

A hatékonyság érdekében az Uniónak a szegénység és a kirekesztés elleni küzdelem átfogó és 
koherens megközelítésébe kell illesztenie fellépését, amely magában foglalja a személyes 
szükségleteket. Úgy tűnik, hogy e feltételek mellett mindenképpen mozgósítani kell az Unió 
valamennyi politikáját és minden rendelkezésre álló eszközt, többek között az EMVA-t. 

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén. 
Gondoskodniuk kell a nyilvánosság 
tájékoztatásáról is az alap végrehajtására 
és a rendelkezésre álló előirányzatok 
felhasználására vonatkozóan.
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Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap 
eredményességét, különösen a 
figyelemmel kísérés, jelentéstétel és 
értékelés révén. Ugyancsak gondoskodnak 
arról, hogy az alap felhasználása a 
partnerszervezetek és a kedvezményezettek 
szempontjából egyszerű legyen.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban.
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban.
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
lakóhelyen, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében az alaphoz való hozzáférés 
igénybevétele során.

Indokolás

Ügyelni kell arra, hogy a lakóhely, különösen a távoli vidéki övezetek esetében ne jelentsen 
akadályt az alapból származó forrásokhoz való hozzáférés terén.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 bekezdés



AD\930763HU.doc 27/85 PE504.229v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás 
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak.

(11) Az alap által finanszírozott műveletek 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
jogoknak. Az alap különösen csak olyan 
élelmiszer- vagy termékelosztás 
támogatására használható fel, amely 
megfelel a fogyasztói termékbiztonságra 
vonatkozó uniós jogszabálynak. Az 
élelmiszer-pazarlás elkerülése és a nem 
értékesített és nem fogyasztott 
élelmiszertermékek – a szavatosság 
lejártának figyelembevételével történő –
adományozásának elősegítése érdekében 
fontos, hogy a Bizottság felvilágosítsa az 
élelmiszerek elosztásával foglalkozókat és 
a fogyasztókat a közösségi szabályozásban 
foglalt fogyaszthatósági határidő és az 
optimális felhasználás határidejének 
meghatározásáról annak elkerülése 
érdekében, hogy az egészségügyi 
szempontból még fogyasztható 
élelmiszereket ne dobják ki.

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 11 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az alapból finanszírozott műveletek 
magukban foglalhatják bizonyos könnyen 
romlandó mezőgazdasági termékek 
hosszabb időre szóló tartósítását, hogy e 
termékeket el lehessen juttatni a 
leginkább rászorulókhoz anélkül, hogy 
ennek során kárba vesznének. E termékek 
vagy a termelők által még be nem gyűjtött 
vagy a forgalmazók által még nem 
értékesített mezőgazdasági termékek. 
Lehetnek termelői csoportok által operatív 
alapjaikon keresztül a piacról kivont 
gyümölcsök és zöldségek, amelyek a 
hatályos szabályozás szerint a tagállamok 
által elismert jótékonysági szervezetek és 
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alapítványok rendelkezésére bocsáthatók.

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
olyan objektív és igazságos kritériumok 
alapján választják ki az élelmiszer-ipari 
termékeket és árukat, amelyek garantálják, 
hogy előnyben részesüljön az alapvető
élelmiszerek és termékek eljuttatása. Az 
élelmiszer-ipari termékek kiválasztási 
szempontjai az európai származású 
termékeket előnyben részesítik. Az 
élelmiszerek kiválasztási szempontjait úgy 
állapítják meg, hogy hozzájáruljanak a 
végső kedvezményezettek egészséges és 
kiegyensúlyozott táplálkozásához. Az 
élelmiszer-ipari termékek és adott esetben 
áruk kiválasztási szempontjai ugyancsak 
figyelembe veszik az éghajlati és 
környezeti vonatkozásokat, különösen az 
élelmiszer-hulladék csökkentése céljából.

Indokolás

Az élelmiszerek és alapvető javak biztosításának elsőbbséget kell élveznie a többi fellépéssel 
szemben annak érdekében, hogy az a megközelítőleg 43 millió európai, akik nem tudnak 
elegendő mennyiségű élelmet fogyasztani vagy megfelelően táplálkozni legalább a szükséges 
minimumhoz hozzájussanak.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Bizottság, a tagállamok és a 
partnerszervezetek hozzájárulnak az 
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élelmiszerpazarlás elleni küzdelemhez az 
élelmiszer-ellátási lánc minden egyes 
szakaszában, különösen olyan 
intézkedések révén, amelyek a még teljes 
mértékben fogyasztható, de már nem 
értékesíthető élelmiszerek felhasználását 
szolgálják. Emellett a kedvezményezettek 
ilyen irányú oktatása is elősegíti az 
élelmiszer-pazarlás elkerülését.

Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 12 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A Bizottság ügyel arra, hogy a 
héával kapcsolatos szabályozást az Unió 
egészében azonos módon értelmezzék, 
hogy a partnerszervezetek számára 
történő élelmiszer-adományozás 
megoldható legyen a potenciális 
adományozók szankcionálása nélkül. 

Indokolás

A héát a fogyasztó fizeti. Ha egy forgalmazó vállalkozás úgy dönt, hogy adományokat ad 
olyan partnerszervezetek számára, amelyek az adományokat eljuttatják a leginkább 
rászorulókhoz, a vállalkozásnak be kell fizetnie a héát az olyan termékek után, amelyekre nem 
számított fel ilyen adót. Ez a helyzet nehézségeket okoz a tagállamokban, elsősorban a héára 
vonatkozó uniós jog értelmezése tekintetében. A Bizottságnak a jogszabály egységes 
alkalmazása érdekében pontos eligazítást kellene adnia a tagállamok számára az élelmiszer-
segélyezés ösztönzése céljából.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások
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tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 3 500 
000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Indokolás

A Bizottság által javasolt költségvetés csak az uniós élelmiszer-osztási programban részes 20 
tagállamnak nyújtott élelmiszersegély esetében a jelenlegihez képest 1 milliárddal 
csökkentené a támogatást. Legalább az uniós élelmiszer-osztási programra megállapított 
keretet, vagyis a 7 évre szóló 3,5 milliárdot fenn kell tartani.

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A rendelkezésre álló eszközökhöz 
rendelt összeg a Bizottság 
kezdeményezésére felülvizsgálható annak 
alapján, hogy a gazdasási helyzet 
alakulása milyen következményekkel jár 
az életszínvonal szempontjából.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével:

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő
megállapításáról, a(z) […]/EU rendelet 
(közös rendelkezésekről szóló rendelet) 
84. cikke (5) bekezdésével összhangban, az 
e cikk (4) bekezdésének sérelme nélkül, az 
Eurostat által meghatározott alábbi 
mutatók figyelembevételével: 

-a) az élelmiszerszegénységben élő
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő
lakosság;

a) a súlyos anyagi nélkülözésben élő
lakosság;
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b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

b) az alacsony munkaintenzitású 
háztartásokban élő lakosság.

ba) a relatív szegénységi küszöb, vagyis a 
népesség azon része, amely olyan 
háztartásban él, ahol a jövedelem nem éri 
el legalább a nemzeti mediánjövedelem 
60%-át.

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam
egy, a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
vonatkozó operatív programot nyújt be a 
Bizottságnak, amely a következőket 
tartalmazza:

A nemzeti programmal nem rendelkező, 
az alap igénybevétele mellett döntő
tagállamok e rendelet hatálybalépésétől 
számított három hónapon belül egy, a 
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújtanak be a Bizottságnak, 
amely a következőket tartalmazza:

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint adott esetben a 
biztosítani kívánt kísérő intézkedések fő
jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása;
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Indokolás

Az élelmiszerek és alapvető javak biztosításának elsőbbséget kell élveznie a többi fellépéssel 
szemben annak érdekében, hogy az a megközelítőleg 43 millió európai, akik nem tudnak 
elegendő mennyiségű élelmet fogyasztani vagy megfelelően táplálkozni legalább a szükséges 
minimumhoz hozzájussanak.

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a partnerszervezetek és az illetékes 
hatóságok;

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés– c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

törölve

Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés– d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási 
szempontok és a kiválasztási 
mechanizmus – szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint 
megkülönböztetett – bemutatása;

törölve
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Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés– e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok, szükség esetén az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa 
szerinti bontásban;

törölve

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés– f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő
jelleget biztosító mechanizmus 
bemutatása;

törölve

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés– j pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapból származó támogatásra 
tervezett pénzügyi előirányzat összegének 
évenkénti bontását, valamint a 
társfinanszírozás mértékét a 18. cikkel 
összhangban tartalmazó táblázat;

i. az alapból származó támogatásra 
tervezett pénzügyi előirányzat összegének 
évenkénti bontását a 18. cikkel 
összhangban tartalmazó táblázat;

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 

törölve
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partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, 
függetlenül attól, hogy az alap támogatja-
e ezeket a tevékenységeket.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott sablon szerint készítik el az 
operatív program tervezetét.

törölve

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását, figyelembe véve a 
14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelést.

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását.

Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb öt hónappal 
végrehajtási aktusok útján jóváhagyja az 
operatív programok módosítását, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 

(3) A Bizottság a tagállam általi hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb három
hónappal végrehajtási aktusok útján 
jóváhagyja az operatív programok 
módosítását, feltéve hogy a Bizottság által 
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kielégítő módon figyelembe vették. tett észrevételeket kielégítő módon 
figyelembe vették.

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási jelentések és mutatók Végrehajtási jelentések

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

törölve

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves végrehajtási tervek akkor 
fogadhatóak el, ha tartalmazzák a 
(2) bekezdésben említett sablonnak 
megfelelően előírt valamennyi 
információt, a közös mutatókat is 
beleértve. Amennyiben a jelentés nem 
elfogadható, a Bizottság az éves 
végrehajtási jelentés kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
tájékoztatja erről az érintett tagállamot. 
Amennyiben a Bizottság az előírt 
határidőn belül nem küldi el az értesítést, 

törölve
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a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint kell elkészíteniük 
a záró végrehajtási jelentés tervezetét.

törölve

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
elfogadja az éves végrehajtási jelentés 
sablonját, beleértve a közös mutatók 
jegyzékét, valamint a záró végrehajtási 
jelentés sablonját. A végrehajtási aktus 
elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kerül sor.

(6) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
elfogadja az éves végrehajtási jelentés 
sablonját, valamint a záró végrehajtási 
jelentés sablonját. A végrehajtási aktus 
elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kerül sor.

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság észrevételeket tehet az 
operatív program végrehajtására 
vonatkozóan. Az irányító hatóság három 
hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a 
végrehajtott korrekciós intézkedésekről.

(7) A Bizottság észrevételeket tehet az 
operatív program végrehajtására 
vonatkozóan.
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Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító hatóságnak az egyes éves 
végrehajtási jelentések és a záró 
végrehajtási jelentések tartalmáról 
összefoglalót kell közzétennie.

törölve

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
2014-től 2022-ig – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a 11. cikk 
(7) bekezdésében említett bizottsági
észrevételeket.

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
szükség szerint összeülnek, hogy 
megvizsgálják az operatív program 
végrehajtása terén elért előrelépéseket.

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kétoldalú felülvizsgálati ülés elnöki 
tisztségét a Bizottság tölti be.

törölve

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam biztosítja, hogy az ülés 
után megfelelően nyomon kövessék a 
Bizottság esetleges észrevételeit.

törölve

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges –
többek között a 11. cikkben említett közös 
mutatókra vonatkozó – adatok 
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készíthet az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság a 
programozási időszak során értékeléseket 
készíthet az operatív program 
eredményességéről és hatékonyságáról.

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 

törölve
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A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését.

(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését, amennyiben a 
végrehajtásukkal kapcsolatos 
szabálytalanságra utaló bizonyítékok 
állnak a rendelkezésére.

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények 
eredményességéről és fenntarthatóságáról, 
valamint az alap hozzáadott értékének 
felmérése céljából. Az utólagos értékelést 
2023. december 31-ig kell befejezni.

A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a programok irányításának 
hatékonyságáról és egyszerűségéről, a 
kapott eredmények fenntarthatóságáról, a 
partnerszervezetek által kinyilvánított 
szükségletekről, valamint az alap által 
teremtett hozzáadott értékről. Az utólagos 
értékelést 2023. december 31-ig kell 
befejezni.

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről az Európai Bizottság és a 
tagállam információt szolgáltat, és 
népszerűsíti azokat. A tájékoztatás 
címzettjei a leginkább rászoruló 
személyek, a média és a szélesebb 
közönség. A tájékoztatásnak ki kell 
emelnie az Unió szerepét és biztosítania 
kell az alap, a partnerszervezetek és azok 
önkéntesei hozzájárulásának láthatóságát.

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
hatáskörrel rendelkező hatóság CSV vagy 
XML formátumban nyilvántartást vezet az 
alap által támogatott műveletekről, amelyet 
egy weboldalon hozzáférhetővé tesz. A 
nyilvántartás minden egyes támogatott 
művelet esetében legalább a 
kedvezményezettek számára és a kiutalt 
uniós támogatásra, valamint az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusára 
vonatkozó adatokat tartalmazza.

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek
vagy úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
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élelmiszer, a termékek és a kísérő
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

élelmiszer, a termékek és a kísérő
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén legalább egy (minimum A3-as 
méretű) plakátot helyeznek el, amely 
tájékoztatást ad a műveletről, többek között 
az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról, 
vagy úgy, hogy ott egy európai zászlót 
helyeznek el – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség.

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A saját weboldallal rendelkező
kedvezményezettek és partnerszervezetek 
rövid leírást is közölnek a műveletről, 
megemlítve annak céljait és az elért 
eredményeket, és kiemelve az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatást.

A kedvezményezettek és 
partnerszervezetek kötelesek a 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tenni az általuk folytatott tevékenységekre 
vonatkozó valamennyi információt – a 
végső kedvezményezettek 
személyazonosságával kapcsolatos 
adatokat kivéve –, kiemelve az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatást.

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) 
bekezdéssel összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.
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Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az irányító
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során a hatáskörrel 
rendelkező hatóság, valamint a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
betartják a személyes adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, és a
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk 18. cikk

Társfinanszírozás Finanszírozás

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 
legalább 85%-a, és elérheti a 100%-ot.

Az alapot a nemzeti stratégiák 
kiegészítésére, nem pedig a tagállami 
hatóságok azon feladatainak kiváltására 
kell felhasználni, amelyek célja nem az 
azonnali élelmiszer-hiány és anyagi 
szükségletek enyhítése, hanem a 
társadalomba való visszailleszkedést 
elősegítő, elsősorban hosszú távú, 
fenntartható programok biztosítása révén 
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a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
megszüntetése.

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét. 

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
finanszírozási arányt és az alapból igénybe 
vehető támogatás maximális összegét.

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 100 %-os 
finanszírozási aránya engedélyezett.

törölve

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A vidéki térségekben élő leginkább 
rászoruló személyek számára történő
élelmiszerosztásból álló intézkedéseket 
100%-ban lehet finanszírozni. 

Indokolás

Gyakran éppen a vidéki térségekben vannak sokan, akik a szegénységi küszöb alatt élnek. A 
100%-os finanszírozás engedélyezése lehetővé teheti a helyi hatóságok számára, hogy az alap 
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a lehető legtöbb potenciális kedvezményezettet elérje.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:

(1) Az átmeneti költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamok 
kérésükre 100%-os finanszírozási 
arányban is részesülhetnek. A megemelt 
arány, amely nem lépheti túl a 100 %-ot, az
olyan kifizetési kérelmekre vonatkozik, 
amelyek azzal a számviteli időszakkal 
kapcsolatosak, amelyre a tagállam a 
kérelmét benyújtotta, és az azt követő
számviteli időszakokra, amelyek során a 
tagállam megfelel az alábbi feltételek 
egyikének:

Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programból nem ítélhető
meg támogatás olyan műveletekre, 
amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett az irányító
hatósághoz benyújtotta, tekintet nélkül 
arra, hogy a kedvezményezett teljesítette-e 
az összes kapcsolódó kifizetést.

(2) Az operatív programból nem ítélhető
meg támogatás olyan műveletekre, 
amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett a hatáskörrel 
rendelkező hatósághoz benyújtotta, tekintet 
nélkül arra, hogy a kedvezményezett 
teljesítette-e az összes kapcsolódó 
kifizetést.
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Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel az alap 
eszközeinek kiegészítéseként, anélkül, 
hogy a használati költségek csökkentenék 
az odaítélt költségvetési összegeket.
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Indokolás

Az intervenciós készleteket, amennyiben vannak, hozzá kellene adni az odaítélt eszközökhöz, 
és nem azokból levonni, hogy biztosítható legyen a partnerszervezetek számára az odaítélt 
összegek előreláthatósága.

Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az anyagi támogatás kizárólag 
élelmiszer vásárlására felhasználható 
utalványok formájában is nyújtható.

Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen vagy a piaci ár 10%-át, illetve 
a kijelölt szervezeteknek az elosztás során 
felmerült költségeit meg nem haladó áron
kell eljuttatni a leginkább rászoruló 
személyekhez.

Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) a végső kedvezményezettek általi 
személyes felhasználásra szánt – az 
élelmiszer minőségére és biztonságára 
vonatkozó előírásoknak megfelelő –
élelmiszer, illetve alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;
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Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő
átalányösszegként megadva;

Indokolás

Az alap azoknak a leginkább rászoruló személyeknek szól, akik a segélyre szorulók szélesebb 
kategóriájába tartoznak. Többek között a 2. cikk 1. és 7. pontja, valamint a 3. cikk és a 21. 
cikk (4) bekezdése kifejezetten hivatkozik a leginkább rászorulókra. E módosítással tehát 
növekszik a koherencia a rendeleten belül.

Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azon termékek költségei, amelyek a 
rendelkezésre álló termékek/áruk között 
az ár és a minőség aránya (és adott 
esetben az eltarthatóság) tekintetében több 
alkalommal és egyértelműen nem a 
leggazdaságosabb választást jelentik;
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Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

törölve

Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) hozzáadottérték-adó (héa).

Indokolás

A hozzáadottérték-adó megfizetésének kötelezettségétől való félelem számos potenciális 
adományozót elriaszt attól, hogy a rászorulókat élelmiszerekkel és egyéb cikkekkel lássa el. 
Ez mindenekelőtt a kisvállalkozókat és az egyesületeket érinti. Ezért a héát a programból 
nyújtott támogatás tekintetében teljes mértékben támogatható kiadásnak kell tekinteni.

Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK tanácsi 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 héaösszegek.

törölve
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Indokolás

Az (1) bekezdés módosításából következő törlés.

Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat

25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
(1) A tagállamok elvégzik az 
adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket 
annak biztosítására, hogy az operatív 
programokat az alkalmazandó 
szabályoknak megfelelően hajtsák végre, 
továbbá meghatározzák a 
szabálytalanságok esetén alkalmazandó 
szankciókat.
(2) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják azokat a feladatokat, 
amelyeket a költségvetési rendeletben és 
az e rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak.
(3) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt.
(4) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra.

Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
A tagállami irányítási és 
kontrollrendszerek általános elvei
Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják az alábbiakat:
a) az irányításban és az ellenőrzésben 
érintett szervezetek feladatainak leírása, 
valamint a feladatok megosztása az egyes 
szervezeteken belül;
b) a feladatköröknek e szervezeteken 
belüli és e szervezetek közötti 
szétválasztása elvének való megfelelés;
c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások;
d) informatikai rendszerek számviteli 
célokra, pénzügyi adatok és 
mutatószámok tárolására és közlésére, 
figyelemmel kísérési és pénzügyi 
jelentéstételi célokra;
e) jelentéstételi és figyelemmel kísérési 
rendszerek olyan esetben, amikor a felelős 
szervezet egy másik szervezetet bíz meg a 
feladatok elvégzésével;
f) az irányítási és kontrollrendszerek 
működésének ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok;
g) megfelelő ellenőrzési nyomvonalat 
biztosító rendszerek és eljárások;
h) a szabálytalanságok – beleértve a 
csalást is – megelőzése, azonosítása és 
kijavítása, valamint a jogosulatlanul 
kifizetett összegek és az esetleges kamatok 
visszafizettetése.

Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A tagállamok felelőssége
(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.
(2) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt. E szabálytalanságokat 
jelenteniük kell a Bizottságnak és 
folyamatosan tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vonatkozó igazgatási és jogi 
eljárások eredményeiről.
Amennyiben valamely, a 
kedvezményezettnek jogtalanul kifizetett 
összeg nem téríttethető vissza, és ez a 
tagállam hibájából vagy hanyagságából 
kifolyólag következik be, a tagállam 
felelőssége, hogy az érintett összeget 
visszatérítse az Unió általános 
költségvetésébe.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
írnak elő a tagállamok ebben a 
bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.
(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
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kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak e vizsgálatok eredményeit.
(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
létrehozott elektronikus 
adatcsererendszeren keresztül történik. E 
végrehajtási aktusok a 60. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az irányító és ellenőrző szervek kijelölése 
és szervezete
(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.
(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.
(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.
(4) A tagállam ellenőrző hatóságként 
olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.
(5) A feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, 
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
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a része.
(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő
szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.
(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
közreműködő szervezetre ruházhatja át a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy 
az irányító hatóság között létrejött írásos 
megállapodással. A közreműködő
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességének, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmének igazolása érdekében.
(8) A tagállamnak írásba kell foglalnia az 
irányító hatósággal, igazoló hatósággal és 
ellenőrző hatósággal fenntartott 
kapcsolataira, az e hatóságok közötti 
kapcsolatokra, valamint az e hatóságok és 
a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó szabályait.

Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

29. cikk törölve
Az irányító hatóság feladatai
(1) Az irányító hatóság felelős az operatív 
programnak a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történő irányításáért.
(2) Az operatív program irányításával 
kapcsolatosan az irányító hatóság 
feladata, hogy:
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a) éves és záró végrehajtási jelentéseket 
készítsen, és azokat benyújtsa a 
Bizottságnak;
b) a közreműködő szervezeteket, illetve a 
kedvezményezetteket ellássa a feladataik 
elvégzése, illetve a műveletek végrehajtása 
terén lényeges információkkal;
c) nyilvántartási rendszert hozzon létre, 
amely elektronikusan tárolja a 
figyelemmel kíséréshez, értékeléshez, 
pénzügyi irányításhoz és ellenőrzéshez 
szükséges adatokat;
d) a 95/46/EK irányelv rendelkezéseivel 
összhangban biztosítsa, hogy a c) pontban 
leírt adatokat összegyűjtsék, rögzítsék és 
tárolják a rendszerben.
(3) A műveletek kiválasztásával 
kapcsolatban az irányító hatóság:
a) olyan megfelelő kiválasztási eljárásokat 
és kritériumokat alakít ki és alkalmaz, 
amelyek nem megkülönböző jellegűek, 
ugyanakkor átláthatók;
b) biztosítja, hogy a kiválasztott művelet:
i. az alap és az operatív program hatóköre 
alá tartozzon;
ii. teljesíti az operatív programban, 
valamint a 20., 21. és 24. cikkben 
meghatározott feltéteket;
iii. figyelembe veszi az 5. cikk (10), (11) és 
(12) bekezdésében leírt alapelveket;
c) biztosítja a kedvezményezett számára 
azt a dokumentumot, amely az egyes 
műveletekre vonatkozóan részletezi a 
támogatás feltételeit, beleértve a művelet 
keretében nyújtandó termékekre és 
szolgáltatásokra vonatkozó konkrét 
követelményeket, a finanszírozási tervet és 
a végrehajtás határidejét;
d) a művelet jóváhagyása előtt 
meggyőződik arról, hogy a 
kedvezményezett rendelkezzen a c) 
pontban meghatározott feltételek 
teljesítéséhez szükséges igazgatási, 
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pénzügyi és működési kapacitással;
e) meggyőződik arról hogy, amennyiben a 
művelet azelőtt kezdődött el, hogy a 
támogatási kérelmet az irányító 
hatóságnak benyújtották, illetve a 
műveletre vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályokat betartották-e;
f) meghatározza az anyagi 
támogatásnyújtás azon típusait, 
amelyekhez az adott művelet kiadása 
rendelendő.
(4) Az operatív program pénzügyi 
irányításával és ellenőrzésével 
kapcsolatosan az irányító hatóság:
a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
műveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal és a 
műveletre vonatkozó támogatási 
feltételekkel összhangban állnak-e;
b) biztosítja, hogy a műveletek 
végrehajtásában részt vevő és a 23. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja alapján 
költségtérítésben részesülő
kedvezményezettek vagy külön számviteli 
rendszert vagy a művelettel kapcsolatos 
valamennyi ügylet tekintetében megfelelő
számviteli kódot alkalmazzanak;
c) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket alkalmaz figyelembe véve 
az azonosított kockázatokat;
d) eljárásokat alakít ki annak érdekében, 
hogy a megfelelő ellenőrzési nyomvonal 
biztosításához szükséges, a kiadásokra és 
auditokra vonatkozó minden 
dokumentumot a 26. cikk g) pontjában 
szereplő követelményeknek megfelelően 
tartsanak nyilván;
e) elkészíti a költségvetési rendelet 
56. cikke (5) bekezdésének a) és 
b) pontjában említett igazgatási 
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nyilatkozatot és éves összefoglalót.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti 
ellenőrző vizsgálatok a következő
eljárásokat tartalmazzák:
a) a kedvezményezettek minden egyes 
kifizetési kérelmének adminisztratív 
ellenőrzése;
b) a műveletek helyszíni ellenőrző
vizsgálata.
A helyszíni ellenőrzések gyakoriságának 
és kiterjedésének arányosnak kell lennie a 
művelethez rendelt közpénzekből 
folyósított támogatás összegével és az ilyen 
vizsgálatok, valamint az ellenőrző hatóság 
által a teljes irányítási és kontrollrendszer 
vonatkozásában végzett ellenőrzések által 
kimutatott kockázat mértékével.
(6) Az egyes műveleteknek az (5) bekezdés 
b) pontja szerinti helyszíni ellenőrzését 
mintavétel alapján is el lehet végezni.
(7) Amennyiben az irányító hatóság 
valamely operatív program 
kedvezményezettje is egyben, a 
(4) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzési 
intézkedéseknek megfelelőképpen kell 
biztosítaniuk a feladatkörök 
szétválasztását.
(8) A Bizottság az 59. cikknek megfelelően 
részletes szabályokat előíró 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdés c) pontjában leírt
információcsere módjaira vonatkozóan.
(9) A Bizottság az 59. cikknek megfelelően 
részletes szabályokat előíró 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (4) bekezdés d) pontjában 
említett ellenőrzési nyomvonalat érintő
megállapodásokra vonatkozólag.
(10) A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában fogadja el a (4) bekezdés 
e) pontjában említett igazgatási 
nyilatkozat sablonját. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadói 
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eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. cikk törölve
Az igazoló hatóság feladatai
Az igazoló hatóság különösen a 
következőkért felel:
(1) a kifizetési kérelmek elkészítése, azok 
elküldése a Bizottságnak, valamint annak 
igazolása, hogy a bennük foglalt 
eredmények megbízható számviteli 
rendszerekből származnak, ellenőrizhető
dokumentumokon alapulnak és azokat az 
irányító hatóság ellenőrző vizsgálatnak 
vetette alá;
(2) a költségvetési rendelet 56. cikke 
(5) bekezdésének a) pontjában említett 
éves beszámolók elkészítése;
(3) igazolja az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy a beszámolókban szereplő kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak, és az operatív programra 
alkalmazandó kritériumokkal 
összhangban finanszírozásra kiválasztott, 
valamint az uniós és nemzeti 
szabályoknak megfelelő műveletek 
tekintetében merültek fel;
(4) gondoskodik arról, hogy olyan 
rendszer álljon rendelkezésre, amely 
elektronikus formában nyilvántartásba 
veszi és tárolja az egyes műveletekhez 
kapcsolódó számviteli adatokat, és amely 
kiterjed a kifizetési kérelmekhez és az éves 
beszámolókhoz szükséges összes adatra, 
beleértve az egy művelethez vagy operatív 
programhoz kapcsolódó hozzájárulás 
részben vagy egészben történő
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megszüntetése következtében 
visszafizetendő, visszafizetett, valamint 
visszavont összegekre vonatkozó adatokra;
(5) a kifizetési kérelem elkészítése és 
benyújtása céljából megbizonyosodik 
arról, hogy az irányító hatóságtól 
megfelelő információkat kapott a 
kiadásokkal kapcsolatosan lefolytatott 
eljárásokról és vizsgálatokról;
(6) az ellenőrző hatóság által vagy annak 
felelősségére elvégzett valamennyi 
ellenőrzés eredményének figyelembevétele 
a kifizetési kérelmek elkészítése és 
benyújtása során;
(7) a Bizottsághoz bejelentett kiadások és 
a kedvezményezetteknek közpénzekből 
folyósított hozzájárulás elektronikus 
számviteli nyilvántartása;
(8) a művelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történő
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelőzően a következő kiadási 
kimutatásból történő levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
Az ellenőrző hatóság feladatai
(1) Az ellenőrző hatóság biztosítja az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
műveletek egy megfelelő mintája és az 
éves beszámolók ellenőrzésének 
elvégzését.
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A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen ellenőrzések által 
teljesítendő feltételek megfogalmazására.
(2) Amennyiben az ellenőrzéseket az 
ellenőrző hatóságtól eltérő szervezet végzi, 
az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy e 
szervezet a szükséges funkcionális 
függetlenséggel rendelkezzen.
(3) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy 
az ellenőrzési tevékenység során 
figyelembe vegyék a nemzetközileg 
elfogadott ellenőrzési standardokat.
(4) Az ellenőrző hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül az ellenőrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenőrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia 
megállapítja az ellenőrzés módszerét, a 
műveletekből ellenőrzés céljára történő
mintavétel módját és az ellenőrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két 
következő számviteli évre vonatkozóan. Az 
ellenőrzési stratégiát 2016-tól évente kell 
aktualizálni 2022-ig bezárólag. Kérésre az 
ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát 
benyújtja a Bizottságnak.
(5) Az ellenőrző hatóság elkészíti:
a) a költségvetési rendelet 56. cikkének (5) 
bekezdése szerinti ellenőri véleményt;
b) az előző számviteli évben végzett 
ellenőrzések megállapításait tartalmazó 
éves ellenőrzési jelentést.
A b) pontban leírt jelentésnek ki kell 
térnie az irányítási és kontrollrendszerben 
tapasztalt bármely hiányosságra, valamint 
az azok kijavítására tett vagy javasolt 
intézkedésekre is.
(6) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
fogadja el az ellenőrzési stratégia, az 
ellenőri vélemény és az éves ellenőrzési 
jelentés mintáit, valamint a 
(4) bekezdésben említett mintavételi 
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módszer részleteit. E végrehajtási aktusok 
a 60. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárás szerint kerülnek 
elfogadásra.
(7) A Bizottság tisztviselői vagy az arra 
jogosult bizottsági képviselők által 
elvégzett ellenőrzések során gyűjtött 
adatok felhasználására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat a Bizottság a 60. 
cikk (3) bekezdésében említett vizsgálati 
eljárás szerint fogadja el.

Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Az irányító és igazoló hatóságok 
kijelölésére irányuló eljárás
(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.
(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölés 
alapjául egy független ellenőrző szerv 
azon jelentése és véleménye szolgál, amely 
értékeli az irányítási és kontrollrendszert, 
beleértve a közreműködő szervezetek 
abban játszott szerepét, valamint a 
rendszer megfelelését a 26., 27., 29. és 
30. cikknek, a Bizottság által az 59. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a belső környezettel, az 
ellenőrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a figyelemmel kíséréssel 
kapcsolatban meghatározott 
kritériumokkal összhangban.
(3) A független ellenőrző testület a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
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szabványok szerint végzi a munkáját.
(4) A tagállamok határozhatnak arról, 
hogy a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti,
ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e 
tekinteni.
A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 
két hónapon belül kérheti a független 
ellenőrző szerv jelentését és véleményét, 
valamint az irányítási és kontrollrendszer 
leírását.
E dokumentumok kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 
kritérium már nem teljesül, kivéve abban 
az esetben, ha az érintett testület megteszi 
a szükséges jogorvoslati lépéseket a 
tagállam által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. A tagállam azonnal értesíti a 
Bizottságot, amennyiben próbaidőt 
határoz meg egy kijelölt testület számára, 
illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. cikk törölve
A Bizottság hatáskörei és feladatai
(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
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információk alapján, beleértve az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság kijelölésével 
kapcsolatos információkat, az éves 
igazgatási nyilatkozatot, az éves 
ellenőrzési jelentéseket, az éves ellenőri 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek 
által végzett ellenőrzések alapján 
meggyőződik arról, hogy a tagállamok 
felállították az e rendeletnek megfelelő
irányítási és kontrollrendszereket, és hogy 
ezek a rendszerek eredményesen 
működnek az operatív program 
végrehajtása során.
(2) A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztviselői vagy meghatalmazott képviselői 
megfelelő előzetes értesítést követően 
ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek. Az ilyen 
ellenőrzések vagy helyszíni ellenőrzések 
különösen az irányítási és 
kontrollrendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára az operatív 
programban vagy annak egy részében, a 
műveletek ellenőrzésére, valamint a 
műveletek vagy operatív programok 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának értékelésére 
terjedhetnek ki. A tagállamok tisztviselői 
vagy meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.
A Bizottság helyszíni ellenőrzések 
végzésére felhatalmazott tisztviselői vagy 
képviselői hozzáférnek az alapból 
támogatott műveletekkel, illetve az 
irányítási és kontrollrendszerekkel 
kapcsolatos minden nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok a Bizottság 
kérésére másolatot adnak ezekről a 
nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról.
Az ebben a bekezdésben leírt hatáskörök 
nem érintik azon nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, amelyek egyes 
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intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban 
külön meghatározott személyek számára 
tartanak fenn. A Bizottság tisztviselői és 
meghatalmazott képviselői nem vehetnek 
részt többek között olyan házkutatásokban 
vagy személyek hivatalos kihallgatásában, 
amelyek az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályainak keretében zajlanak. Az 
így szerzett információkhoz azonban 
hozzáférnek.
(3) A Bizottság előírhatja a 
tagállamoknak olyan intézkedések 
végrehajtását, amelyek szükségesek 
irányítási és kontrollrendszereik 
eredményes működésének vagy a 
kiadások helyességének biztosításához a 
rendeletnek megfelelően.
(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja az alapból 
társfinanszírozásban részesülő műveletek 
végrehajtását, illetve az irányítási és 
kontrollrendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Együttműködés az ellenőrző hatósággal
(1) A Bizottság együttműködik az 
ellenőrző hatóságokkal ellenőrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és 
kontrollrendszereken végzett ellenőrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.
(2) A Bizottság és az ellenőrző hatóság 
rendszeresen és – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeül, hogy megvizsgálják 
az éves ellenőrzési jelentést, véleményt és 
ellenőrzési stratégiát, valamint véleményt 
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cseréljenek az irányítási és 
kontrollrendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos kérdésekről.

Módosítás 111
Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő
források.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
biztosítja, hogy a partnerszervezeteknek 
nyújtott támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő
források.

Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
kedvezményezettek a közpénzekből 
folyósított támogatás teljes összegét a 
lehető leghamarabb és teljes egészében 
megkapják, és minden esetben a vonatkozó 
kiadásnak a kifizetési kérelembe való 
felvételét megelőzően. Nem alkalmazható 
olyan levonás, visszatartás vagy bármilyen 
további külön díj vagy azzal megegyező
hatású egyéb díj, amely csökkentené ezeket 
a kedvezményezettek számára kifizetendő
összegeket.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
biztosítja, hogy a kedvezményezettek a 
közpénzekből folyósított támogatás teljes 
összegét a lehető leghamarabb és teljes 
egészében megkapják, és minden esetben a 
vonatkozó kiadásnak a kifizetési kérelembe 
való felvételét megelőzően. Nem 
alkalmazható olyan levonás, visszatartás 
vagy bármilyen további külön díj vagy 
azzal megegyező hatású egyéb díj, amely 
csökkentené ezeket a kedvezményezettek 
számára kifizetendő összegeket.

Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program elfogadásáról 
szóló határozatát követően a Bizottság 
átutal az érintett operatív programhoz az 
alapból nyújtott teljes hozzájárulás 11%-
ának megfelelő előfinanszírozási összeget.

(1) Az operatív program elfogadásáról 
szóló határozatát követően a Bizottság 
átutal az érintett operatív programhoz az 
alapból nyújtott teljes hozzájárulás 20%-
ának megfelelő előfinanszírozási összeget.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazoló hatóság rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplő
azon összegekről, amelyeket közpénzekből 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

(1) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
rendszeresen benyújt időközi kifizetésekre 
vonatkozó kifizetési kérelmeket a számláin 
szereplő azon összegekről, amelyeket 
közpénzekből folyósított támogatásként 
fizettek ki a kedvezményezetteknek a 
június 30-ával lezárult számviteli évben.

Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóságnak az utolsó 
időközi kifizetési kérelmet az előző
számviteli év végét követő év július 31-ig 
kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóságnak 
az utolsó időközi kifizetési kérelmet az 
előző számviteli év végét követő év július 
31-ig kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az első időközi kifizetési kérelem nem (3) Az első időközi kifizetési kérelem nem 
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készíthető el mindaddig, amíg a 32. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően a 
Bizottságot nem értesítik az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság
kijelöléséről.

készíthető el mindaddig, amíg a 32. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően a 
Bizottságot nem értesítik a hatáskörrel 
rendelkező hatóságok kijelöléséről.

Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
A kifizetési határidő megszakítása
(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet 
szerinti felhatalmazás révén legfeljebb 
kilenc hónapra megszakíthatja az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:
a) valamely nemzeti vagy uniós ellenőrző
szerv jelentésében az irányítási és 
kontrollrendszerek működésének súlyos 
hiányosságaira utaló információk 
találhatók;
b) a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek további 
vizsgálatokat kell elvégeznie, miután 
olyan információ jut a tudomására, amely 
szerint egy adott kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;
c) a 45. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be.
(2) A felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő korlátozhatja a 
megszakítást az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. A 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek haladéktalanul 
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tájékoztatnia kell a tagállamot és az 
irányító hatóságot a kifizetés 
megszakításának okáról és fel kell kérnie 
őket a helyzet orvoslására. A megszakítást 
a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.

Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése
(1) A Bizottság felfüggeszthet minden 
időközi kifizetést vagy azok egy részét, 
amennyiben:
a) az operatív program irányítási és
kontrollrendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;
b) egy kiadási kimutatásban szereplő
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;
c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 43. cikk szerinti 
megszakítást;
d) súlyos hiányosságok tapasztalhatók a 
figyelemmel kísérésre szolgáló rendszer 
minőségében és megbízhatóságában vagy 
a mutatókra vonatkozó adatokban.
(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozhat az időközi kifizetések 
részben vagy egészben történő
felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott 
a tagállamnak arra, hogy megtegye az 
észrevételeit.
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(3) A Bizottság akkor szünteti meg az 
időközi kifizetések egészének vagy egy 
részének felfüggesztését, amikor a 
tagállam meghozta a felfüggesztés 
megszüntetését lehetővé tevő, szükséges 
intézkedéseket.

Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az igazoló hatóság számláiban szereplő
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyek a kedvezményezetteknél a 
műveletek végrehajtása során felmerültek, 
és amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság 
számláiban szereplő támogatható kiadások 
teljes összegét, amelyek a 
kedvezményezetteknél a műveletek 
végrehajtása során felmerültek, és 
amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóság feltüntetheti a 
számlákban az adott számviteli évben 
benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő
teljes kiadás 5 %-át meg nem haladó 
tartalékot abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében van folyamatban. 
Az érintett összeget ki kell zárni az 
(1) bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság 
feltüntetheti a számlákban az adott 
számviteli évben benyújtott kifizetési 
kérelmekben szereplő teljes kiadás 5 %-át 
meg nem haladó tartalékot abban az 
esetben, ha a kiadás jogszerűségének és 
szabályszerűségének értékelése egy, az 
ellenőrző hatóság által végzett eljárás 
keretében van folyamatban. Az érintett 
összeget ki kell zárni az (1) bekezdés 
a) pontjában említett teljes támogatható 
kiadásból. Ezen összegek véglegesen a 
következő évi beszámolóban kerülnek 
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kerülnek befogadásra vagy kizárásra. befogadásra vagy kizárásra.

Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve
A dokumentumok elérhetősége
(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
műveletekre vonatkozó valamennyi 
alátámasztó dokumentum a Bizottság és 
az Európai Számvevőszék kérésére három 
évig rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
időszak a számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb 
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.
(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan 
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező
dokumentumokat.
(3) A dokumentumokat olyan formában 
kell megőrizni, amely az adatalanyok 
azonosítását csak addig teszi lehetővé, 
ameddig az adatgyűjtés eredeti célja, 
illetve a továbbfeldolgozás célja indokolja.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendők általánosan elfogadottnak.
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(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan 
elfogadott adathordozón tárolt 
dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét 
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfeleljenek 
a nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok ellenőrzés 
céljára megbízhatóan felhasználhatók 
legyenek.
(6) Amennyiben a dokumentumok csak 
elektronikus változatban elérhetők, az 
alkalmazott számítógépes rendszereknek 
meg kell felelniük az elfogadott biztonsági 
szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolt dokumentumok megfeleljenek a 
nemzeti jogszabályok által előírt 
követelményeknek, és ellenőrzés céljára 
megbízhatóan felhasználhatók legyenek.

Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a műveletek 
vagy az operatív program esetében feltárt 
egyedi, illetve a rendszerből adódó 
szabálytalanságokkal kapcsolatban 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a művelet vagy az 
operatív program számára közpénzből 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetését jelentik. 
A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapot ért pénzügyi 
veszteséget, és arányos korrekciót kell 
alkalmaznia. A pénzügyi korrekciókat az 
irányító hatóság rögzíti annak a számviteli 
évnek az éves beszámolójában, amelyben 
a megszüntetésről szóló határozat 
született.

törölve
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Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapból nyújtandó, de a 
(2) bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett operatív 
programban a (4) bekezdés 
figyelembevételével.

törölve

Módosítás 124
Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésnek megfelelően törölt 
hozzájárulás nem használható fel újra 
sem a korrekció tárgyát képező
művelethez, sem – amennyiben a pénzügyi 
korrekció az egész rendszert érintő
szabálytalanság miatt szükséges – az egész 
rendszert érintő szabálytalanság által 
érintett más művelethez.

törölve

Módosítás 125
Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság pénzügyi korrekciója nem 
érinti a tagállam e cikk szerinti behajtási 
kötelezettségét.

törölve
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Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciói
(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
pénzügyi korrekciókat hajt végre valamely 
operatív programnak nyújtott támogatás 
egészben vagy részben történő
visszavonásával és a támogatás 
összegének a tagállam általi 
visszafizettetésével annak érdekében, hogy 
kizárja az uniós finanszírozásból a 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglaltakat sértő
kiadásokat, többek között a tagállamok 
irányítási és kontrollrendszereiben a 
Bizottság vagy az Európai Számvevőszék 
által feltárt hiányosságokkal 
kapcsolatosakat.
(2) A vonatkozó uniós vagy nemzeti jog 
megsértése kizárólag abban az esetben 
vezet pénzügyi korrekcióhoz, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:
a) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az irányító hatóság 
által egy műveletnek az alapból történő
támogatásra való kiválasztását;
b) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekcióira 
vonatkozó feltételek
(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre, amennyiben – a szükséges 
vizsgálatokat követően – az alábbiakat 
állapítja meg:
a) az operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében olyan súlyos 
hiányosság van, amely kockáztatja az 
operatív program számára már korábban 
kifizetett uniós hozzájárulást;
b) a tagállam az e bekezdés szerinti 
korrekciós eljárás megindítását 
megelőzően nem teljesítette az 50. cikkben 
foglalt kötelezettségeit;
c) valamely kifizetési kérelemben szereplő
kiadás szabálytalan, és azt a tagállam az e 
bekezdés szerinti korrekciós eljárás 
megindítását megelőzően nem 
helyesbítette.
A Bizottság pénzügyi korrekcióit az 
azonosított szabálytalanságok egyedi 
esetei alapján határozza meg, és 
figyelembe veszi, hogy az adott 
szabálytalanság az egész rendszert érinti-
e. Abban az esetben, ha nem lehetséges 
pontosan megállapítani az alap terhére 
szabálytalanul elszámolt kiadás összegét, 
a Bizottság átalányalapú vagy extrapolált 
pénzügyi korrekciót alkalmaz.
(2) A Bizottság a korrekció összegének az 
(1) bekezdés szerinti meghatározásakor 
figyelembe veszi a szabálytalanság jellegét 
és súlyosságát, valamint az érintett 
operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében feltárt hiányosságok 
mértékét és pénzügyi hatásait.
(3) Amennyiben a Bizottság az 
álláspontját nem a saját szolgálatainak 
ellenőrei által megállapított jelentések 
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alapján alakítja ki, a pénzügyi 
következményekre vonatkozó saját 
következtetéseit az érintett tagállam által 
az 50. cikk (2) bekezdése alapján 
meghozott intézkedések, a 27. cikk 
(2) bekezdése szerint küldött értesítések és 
a tagállam válaszainak megvizsgálása 
alapján vonja le.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
szintjének megállapítására.

Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciókra 
vonatkozó eljárása
(1) A Bizottság – mielőtt pénzügyi 
korrekcióval kapcsolatos határozatot hoz 
– azzal kezdi az eljárást, hogy tájékoztatja 
a tagállamot vizsgálata ideiglenes 
következtetéseiről, és felkéri arra, hogy két 
hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.
(2) Amennyiben a Bizottság extrapoláció 
alapján vagy átalány formájában 
végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a 
tagállamnak lehetőséget kell kapnia – az 
érintett dokumentumok átvizsgálása révén 
– annak bizonyítására, hogy a 
szabálytalanság tényleges mértéke kisebb 
a Bizottság értékelésében szereplő
mértéknél. A Bizottsággal egyetértésben a 
tagállam e vizsgálatot a dokumentumok 
megfelelően arányos részére vagy 
mintájára korlátozhatja. A kellően 
indokolt esetek kivételével az ilyen 
vizsgálat időtartama nem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben említett két hónapos 
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időtartamot követő további két hónapot.
(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam által az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül benyújtott 
valamennyi információt.
(4) Amennyiben a tagállam nem fogadja 
el a Bizottság ideiglenes következtetéseit, a 
Bizottság meghallgatásra hívja a 
tagállamot, hogy meggyőződjön afelől, 
hogy a pénzügyi korrekció alkalmazásával 
kapcsolatos bizottsági következtetések 
alapját képező minden lényeges 
információ és észrevétel hozzáférhető-e.
(5) Pénzügyi korrekciók alkalmazásához a 
Bizottság – végrehajtási aktusok révén – a 
meghallgatást követő hat hónapon belül, 
vagy ha a tagállam vállalja, hogy a 
meghallgatás után további információkat 
nyújt be, ezen információk kézhezvételét 
követő hat hónapon belül hoz határozatot. 
A Bizottság az eljárás során benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt 
figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül 
sor meghallgatásra, a hat hónapos 
időszak a Bizottság által a meghallgatásra 
küldött meghívó időpontjától számított két 
hónap elteltével kezdődik el.
(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat 
érintő szabálytalanságot tár fel, az ennek 
kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54. cikk törölve
Visszafizetések az uniós költségvetés 
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számára – visszatérítések
(1) Az Európai Unió általános 
költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a 
költségvetési rendelet 77. cikkének 
megfelelően kiállított visszafizetési 
felszólításon feltüntetett esedékességi 
időpont előtt kell teljesíteni. Az 
esedékesség a felszólítás kiadását követő
második hónap utolsó napja.
(2) Késedelmes visszafizetés esetén az 
esedékesség időpontjától a tényleges 
visszafizetés napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan késedelmi kamatot kell 
fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal 
haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az 
Európai Központi Bank az irányadó 
refinanszírozási műveletekre az 
esedékesség napja szerinti hónap első
munkanapján alkalmaz.

Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

55. cikk törölve
Az operatív programok arányos 
ellenőrzése
(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 47. cikkben 
érintett összes kiadás vizsgálata előtt. A 
többi művelet esetében az ellenőrző
hatóság és a Bizottság legfeljebb egy 
ellenőrző vizsgálatot végez számviteli 
évenként a 47. cikkben érintett összes 
kiadás vizsgálata előtt. E rendelkezések 
nem érintik az (5) és (6) bekezdést.
(2) Egy művelet ellenőrzése a 
végrehajtásának minden szakaszára és az 
elosztási lánc valamennyi szintjére 
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kiterjedhet, a támogatásban ténylegesen 
részesülő végső kedvezményezettek 
ellenőrzésének kivételével, hacsak 
kockázatértékelés alkalmával nem merül 
fel konkrét szabálytalanság vagy 
visszaélés kockázata.
(3) Amennyiben az operatív program 
esetében a legutóbbi ellenőri vélemény 
nem mutatott ki jelentős hiányosságokat, 
a Bizottság megállapodhat az ellenőrző
hatósággal a 34. cikk (2) bekezdésében 
említett következő találkozó alkalmával, 
hogy a szükséges ellenőrző munka 
mértékét csökkenteni lehet, hogy az 
arányos legyen a megállapított 
kockázattal. Ezen esetekben a Bizottság 
nem végez saját helyszíni ellenőrzéseket, 
hacsak nem áll rendelkezésre az irányítási 
és kontrollrendszer hiányosságára utaló 
információ, amely a Bizottságnak az éves 
beszámolóban bejelentett kiadást érint egy 
olyan számviteli évben, amelynek számláit 
már elfogadták.
(4) Amennyiben valamely operatív 
program esetében a Bizottság olyan 
módon határoz, hogy támaszkodhat az 
ellenőrző hatóság véleményére, 
megállapodhat az ellenőrző hatósággal, 
hogy saját helyszíni ellenőrző vizsgálatait 
az ellenőrző hatóság munkájának 
ellenőrzésére korlátozza, hacsak nem 
merül fel bizonyíték az ellenőrző hatóság 
munkájának hiányosságaira egy olyan 
számviteli évre vonatkozóan, amelynek 
számláit már elfogadták.
(5) Az ellenőrző hatóság és a Bizottság 
bármikor végezhet műveletekre irányuló 
ellenőrzéseket, amennyiben egy adott 
kockázatértékelés alkalmával konkrét 
szabálytalanság vagy visszaélés kockázata 
merül fel, vagy amennyiben megalapozott, 
hogy az operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében súlyos hiányosságok 
tapasztalhatók, valamint a művelet összes 
kiadásának 47. cikk szerinti elfogadását 
követő 3 év során, mintavételes ellenőrzés 
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részeként. 
(6) A Bizottság bármikor ellenőrizheti a 
műveleteket abból a célból is, hogy 
értékelje az ellenőrző hatóság munkáját a 
hatóság ellenőrző tevékenységének újból 
lefolytatása révén.

Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonására 
vonatkozó szabályok
(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az előfinanszírozás 
kifizetésére, időközi kifizetésekre vagy az 
éves egyenleg kifizetésére, illetve amelyre 
vonatkozóan nem küldtek a 42. cikk 
értelmében a 38. cikknek megfelelően 
kiállított kifizetési kérelmet.
A kötelezettségvállalás visszavonásánál az 
összeget a Bizottság úgy számolja ki, hogy 
a 2014-es teljes éves hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyhatodát hozzáadja 
a 2015–2020 közötti költségvetési 
kötelezettségvállalások mindegyikéhez.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidejei nem 
alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájáruláshoz kapcsolódó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra.
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(3) Ha az első éves költségvetési 
kötelezettségvállalás a 2015-ös teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozik, az 
(1) bekezdéstől eltérve a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
határidejei nem alkalmazandók a 2015-ös 
teljes éves hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra. Ilyen 
esetekben a Bizottság az (1) bekezdés első
albekezdése szerinti összeget úgy számolja 
ki, hogy a 2015-ös teljes hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyötödét hozzáadja 
a 2016–2020 közötti valamennyi 
költségvetési kötelezettségvállaláshoz.
(4) A kötelezettségvállalásoknak a 
2022. december 31-én még nyitott részét 
vissza kell vonni, ha a 47. cikk 
(2) bekezdésében előírt dokumentumokat 
2023. szeptember 30-ig nem nyújtották be 
a Bizottsághoz.

Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57. cikk törölve
Kivétel a kötelezettségvállalás 
visszavonása alól
(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegből levonásra kerülnek 
azok az összegek, amelyeket a felelős 
testület nem tudott bejelenteni a 
Bizottságnak a következők miatt:
a) a műveleteket valamely jogi eljárás 
vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási 
fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy
b) az operatív program egy részének vagy 
egészének végrehajtását súlyosan érintő
vis maior következtében. A vis maiorra 
hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
igazolniuk kell a vis maior eseménynek az 
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operatív program részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit;
c) a levonást egy alkalommal lehet kérni, 
abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy 
a vis maior legfeljebb egy évig tartott, 
vagy több alkalommal a vis maior 
időtartamának megfelelő ideig, illetve a 
művelet végrehajtását felfüggesztő jogi 
vagy közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerős közigazgatási határozat dátuma 
között eltelt évek számának megfelelő
alkalommal.
(2) A tagállam az előző év végéig 
bejelentendő összeg vonatkozásában 
január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az 
(1) bekezdésben említett kivételekről.

Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonásával 
kapcsolatos eljárás
(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot és az irányító hatóságot, 
amennyiben az 56. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.
(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot és az irányító 
hatóságot a birtokában lévő információk 
alapján visszavonásra kerülő összegről.
(3) A tagállamnak két hónap áll 
rendelkezésére, hogy elfogadja a 
visszavonásra ítélt összeget, vagy 
benyújtsa az észrevételeit.
(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
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tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét az operatív programra 
vonatkozóan. Amennyiben nem nyújtanak 
be ilyen tervet, a Bizottság felülvizsgálja a 
finanszírozási tervet és levonja az alapból 
történő hozzájárulást az érintett pénzügyi
évre vonatkozóan.
(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtási aktus révén módosítja az 
operatív programot jóváhagyó 
határozatot.

Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat

60 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk
(1) 2014-re átmeneti rendszer jön létre, 
amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok 
által kijelölt szervezetek – a kereskedelmi 
vállalkozások kivételével – élelmiszereket 
osszanak ki az Unióban a leginkább 
rászorulók számára. Ezen élelmiszer-
osztási rendszer céljából rendelkezésre 
kell bocsátani az intervenciós 
készletekben lévő termékeket, vagy 
amennyiben nincsenek az élelmiszer-
osztási rendszer számára megfelelő
készletek, a piacon elérhető élelmiszereket 
kell beszerezni.
(2) Az (1) bekezdésben említett élelmiszer-
osztási rendszerben részt venni kívánó 
tagállamok értesítik a Bizottságot az 
élelmiszerosztásra vonatkozó programról, 
amelynek az alábbi információkat kell 
tartalmaznia:
a) e programok jellemzőinek és fő
céljainak részletes ismertetése;
b) a kijelölt szervezetek; 

c) a 2014-ben szétosztandó élelmiszer-
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mennyiség iránti kérelem és más 
vonatkozó információk. 
A tagállamok az élelmiszereket objektív 
kritériumok alapján, a tápérték és a 
szétosztásra való alkalmasság 
figyelembevételével választják ki. Ebből a 
célból a tagállamok előnyben részesíthetik 
az uniós eredetű élelmiszereket. 
(3) A Bizottság a 2014-es tervet a (2) 
bekezdés első albekezdésének c) 
pontjában meghatározott, a tagállamok 
által élelmiszer-osztási programjaik 
keretében benyújtott kérelmek és egyéb 
vonatkozó információk alapján fogadja el. 
Ekkor tagállamonként rögzítik az Unió 
által biztosított pénzügyi támogatást.
Ha a 2014.évi tervben szereplő
élelmiszerek nem állnak rendelkezésre 
azon tagállam intervenciós készletében, 
amelyben azokra szükség van, a Bizottság 
rendelkezik az említett tagállam számára 
való átadásukról azon tagállamokból, 
amelyek intervenciós készletében az 
említett élelmiszerek rendelkezésre állnak.
(4) Az élelmiszereket térítésmentesen kell 
a kijelölt szervezetek rendelkezésére 
bocsátani. A leginkább rászoruló 
személyek részére történő
élelmiszerosztás:
a) térítésmentesen; vagy 
b) olyan áron történik, amely semmilyen 
esetben sem haladhatja meg a kijelölt 
szervezeteknek az elosztás során felmerült 
azon költségeinek indokolt szintjét, 
amelyek a (7) bekezdés második 
albekezdésének a) és b) pontja alapján 
nem minősülnek támogatható 
költségeknek. 
(5) Az (1) bekezdésben említett élelmiszer-
osztási rendszerben részt vevő tagállamok: 
a) jelentést terjesztenek a Bizottság elé az 
élelmiszer-osztási program 
végrehajtásáról; 
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b) megfelelő időben tájékoztatják a 
Bizottságot az élelmiszer-osztási 
programok végrehajtását érintő
fejleményekről.
(6) A rendszer keretében támogatható 
költségeket az Unió finanszírozza. E 
finanszírozás összhangban áll a 2014–
2020 közötti időszakra szóló operatív 
programmal.
(7) A rendszer keretében támogatható 
költségek:
a) az intervenciós készletekből 
rendelkezésre bocsátott élelmiszerek 
költségei;
b) a piacon vásárolt élelmiszerek 
költségei; és 
c) az intervenciós készletekből származó 
élelmiszerek tagállamok közötti 
szállításának költségei.
Az egyes tagállamok számára a 2014. évi 
terv végrehajtására rendelkezésre álló 
pénzügyi források keretében a nemzeti 
illetékes hatóságok a következő
költségeket tekinthetik támogathatónak:
a) az élelmiszereknek a kijelölt szervezetek 
raktáraiba történő szállításának költségei;
b) a kijelölt szervezeteknél felmerülő
következő költségek azon része, amely 
közvetlenül a 2014. évi terv 
végrehajtásához kapcsolódik: 
i. igazgatási költségek, 
ii. a kijelölt szervezetek raktárai és a végső
elosztóhelyek közötti szállítási költségek, 
és
iii. tárolási költségek.
(8) A tagállamok elvégzik az 
adminisztratív és fizikai ellenőrzéseket 
annak biztosítására, hogy a 2014. évi terv 
végrehajtása az alkalmazandó 
szabályoknak megfelelően történjék, és 
meghatározzák a szabálytalanságok 
esetén alkalmazandó szankciókat.
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(9) Az „európai uniós támogatás” 
kifejezést az Európai Unió jelképével 
együtt egyértelműen fel kell tüntetni a 
2014. évi terv keretében szétosztott 
élelmiszerek csomagolásán és az elosztó 
pontokon is.
(10) Az (1) bekezdésben említett 
élelmiszer-osztási rendszer nem érinti a 
leginkább rászoruló személyek részére 
történő élelmiszer-osztásra irányuló, az 
uniós joggal összhangban lévő tagállami 
rendszereket.
(11) E cikk a 2014. évi terv lezárásáig 
alkalmazandó.

Indokolás

Az új rendelkezésnek 2014. január 1-jén kell hatályba lépnie. A végrehajtás előzetes 
visszamenőleges tervezete szerint a rendelkezésnek 10 hónappal korábban működőképesnek 
kellene lennie a tagállamokban. Ez azonban csak akkor lenne lehetséges, ha a rendeletet 
legkésőbb 2013 közepén elfogadnák. 2014-re vonatkozóan tehát ki kell dolgozni egy 
egyszerűsített átmeneti eljárást kifejezetten az élelmiszer-segélyezésre, amely abszolút 
elsőbbséget élvez. A javaslat tehát az, hogy be kell illeszteni e rendeletbe az európai 
élelmiszersegély-program eljárását (és ebből következően az ESZA révén történő
finanszírozást). 

Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat

1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E melléklet törölve
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