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az 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek egyes, a pénzügyi stabilitásuk 
vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által 
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Módosítás 1
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
5 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel a Régiók Bizottságának 
véleményére,

törölve

Or. en

Módosítás 2
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést, 
megrendítette a pénzügyi stabilitást, 
valamint számos tagállam pénzügyi és 
gazdasági helyzetének nagyfokú romlását 
idézte elő. Egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével – küzdenek, 
illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket.

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést, 
megrendítette a pénzügyi stabilitást, 
valamint számos tagállam pénzügyi és 
gazdasági helyzetének nagyfokú romlását 
idézte elő. Egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével – küzdenek, 
illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket, és 
a kormányoknak egyre több problémát 
okoz kölcsönöket felvenni a piacon.

Or. it

Módosítás 3
Sergio Paolo Francesco Silvestris
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést, 
megrendítette a pénzügyi stabilitást, 
valamint számos tagállam pénzügyi és 
gazdasági helyzetének nagyfokú romlását 
idézte elő. Egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével – küzdenek, 
illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket.

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést, 
megrendítette a pénzügyi stabilitást, 
valamint számos tagállam pénzügyi és 
gazdasági helyzetének nagyfokú romlását 
idézte elő. Egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével, csakúgy mint 
az adósságcsökkentés tagadhatatlanul 
fájdalmas feladatával – küzdenek, illetve 
ilyen nehézségek fenyegetik őket.

Or. it

Módosítás 4
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós finanszírozás irányításának 
megkönnyítése, az érintett tagállamokba 
és régiókba irányuló beruházások 
felgyorsítása, valamint a finanszírozás 
gazdaságra gyakorolt hatásának fokozása 
érdekében engedélyezni kell, hogy az 
EMVA hozzájárulásának maximális 
mértékét a konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiók esetében a támogatható 
közkiadások 95 %-ára, a pénzügyi 
stabilitás tekintetében komoly 
nehézségekkel küzdő egyéb régiók 

(11) Az uniós finanszírozás irányításának 
megkönnyítése, a beruházások 
felgyorsítása és a versenyképesség 
élénkítése az érintett tagállamokban és 
régiókban, valamint a finanszírozás 
gazdaságra gyakorolt hatásának fokozása 
érdekében engedélyezni kell, hogy az 
EMVA hozzájárulásának maximális 
mértékét a konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiók esetében a támogatható 
közkiadások 95 %-ára, a pénzügyi 
stabilitás tekintetében komoly 
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esetében pedig a támogatható közkiadások 
85 %-ára lehessen növelni.

nehézségekkel küzdő egyéb régiók 
esetében pedig a támogatható közkiadások 
85 %-ára lehessen növelni, az uniós 
kohéziós politikának a 2007 és 2013 
közötti programozási időszakra vonatkozó 
teljes költségvetésének növelése nélkül.

Or. lt

Módosítás 5
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A társfinanszírozási arányok ezen 
ideiglenes növelésével összefüggésben 
figyelembe kell venni a valamennyi 
tagállamot érintő – és az EU 
költségvetésében is megfelelően 
megjelenítendő – költségvetési 
megszorításokat is. Mivel ezen felül a 
mechanizmus fő célja a jelenlegi 
specifikus nehézségek kezelése, 
alkalmazási idejét a kifizető 
ügynökségeknél 2013. december 31-ig 
felmerült kiadásokra kell korlátozni;

Or. en

Indokolás

A Tanács által javasolt módosítás.

Módosítás 6
Paolo De Castro

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

(13a) Mivel a gazdasági válság 
haladéktalan kezelésére van szükség, e 
rendeletnek a kihirdetését követően 
azonnal hatályba kell lépnie;

Or. en

Indokolás

A Jogalkotási Aktusok Igazgatósága által javasolt módosítás.

Módosítás 7
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk
1698/2005/EK rendelet
70 cikk – 4 c bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A (3), a (4) és az (5) bekezdésben 
meghatározott felső határértékektől eltérve 
az EMVA hozzájárulásának maximális 
mértéke a konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiók, a legkülső régiók és a 
kisebb égei-tengeri szigetek esetében a 
támogatható közkiadások 95 %-ára, az 
egyéb régiók esetében pedig a támogatható 
közkiadások 85 %-ára növelhető. Ezek a 
mértékek az abban az időszakban 
benyújtott hitelesített kiadásigazoló 
nyilatkozatokban újonnan bejelentett 
támogatható kiadásokra vonatkoznak, 
amely időszakban az adott tagállam 
megfelel a következő feltételek 
valamelyikének:

(4c) A (3), a (4) és az (5) bekezdésben 
meghatározott felső határértékektől eltérve 
az EMVA hozzájárulásának maximális 
mértéke a konvergencia-célkitűzés alapján 
támogatható régiók, a legkülső régiók és a 
kisebb égei-tengeri szigetek esetében a 
támogatható közkiadások 95 %-ára, az 
egyéb régiók esetében pedig a támogatható 
közkiadások 85 %-ára növelhető. Ezek a 
mértékek az abban az időszakban felmerült
– hitelesített kiadásigazoló 
nyilatkozatokban újonnan bejelentett –
támogatható kiadásokra vonatkoznak, 
amely időszakban az adott tagállam 
megfelel a következő feltételek 
valamelyikének:

Or. en

Indokolás

A Tanács által javasolt módosítás.
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Módosítás 8
Paolo De Castro

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk
1698/2005/EK rendelet
70 cikk – 4 c bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek alkalmazni 
kívánják az első albekezdésben említett 
eltérést, kérelmet nyújtanak be a 
Bizottsághoz vidékfejlesztési programjuk 
megfelelő módosítására vonatkozóan. Az 
eltérés attól az időponttól kezdve 
alkalmazandó, amikor a Bizottság 
jóváhagyja a program módosítását; ha az 
érintett tagállam vonatkozásában az első 
albekezdés a), b), illetve c) pontjában 
foglalt feltételek egyike sem teljesül többé, 
az eltérés alkalmazását haladéktalanul be 
kell szüntetni. Ezután a tagállamok 
megküldik a Bizottságnak a program 
módosítására vonatkozó javaslatot, amely 
magában foglalja az eltérés alkalmazását 
megelőzően érvényes maximális 
mértékeknek megfelelő új pénzügyi tervet 
is.

Azok a tagállamok, amelyek alkalmazni 
kívánják az első albekezdésben említett 
eltérést, kérelmet nyújtanak be a 
Bizottsághoz vidékfejlesztési programjuk 
megfelelő módosítására vonatkozóan. Az 
eltérés attól az időponttól kezdve 
alkalmazandó, amikor a Bizottság 
jóváhagyja a program módosítását; ha az 
érintett tagállam vonatkozásában az első 
albekezdés a), b), illetve c) pontjában 
foglalt feltételek egyike sem teljesül többé, 
az eltérés alkalmazását haladéktalanul be 
kell szüntetni. Az első albekezdésben 
megállapított eltérés a kifizető 
ügynökségeknél csak és kizárólag a 2013. 
december 31-ig felmerült kiadásokra 
alkalmazandó. Ezután a tagállamok 
megküldik a Bizottságnak a program 
módosítására vonatkozó javaslatot, amely 
magában foglalja az eltérés alkalmazását 
megelőzően érvényes maximális 
mértékeknek megfelelő új pénzügyi tervet 
is.

Or. en

Indokolás

A Tanács által javasolt módosítás.

Módosítás 9
Paolo De Castro
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk
1698/2005/EK rendelet 
70 cikk – 4 c bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Abban az esetben, ha valamely tagállam a 
vidékfejlesztési programjának 
módosítására vonatkozó javaslatot –
ideértve az új pénzügyi tervet is – nem 
nyújtja be a Bizottságnak abban az 
időpontban, amikortól már nem felel meg 
az e bekezdés első albekezdésének a), b), 
illetve c) pontjában foglalt feltételek 
egyikének sem, vagy ha a bejelentett 
pénzügyi terv nincs összhangban az e cikk 
(3), (4) és (5) bekezdésében megállapított 
maximális mértékekkel, e mértékek az 
említett időponttól kezdve automatikusan 
alkalmazandóvá válnak.

Abban az esetben, ha valamely tagállam a 
vidékfejlesztési programjának 
módosítására vonatkozó javaslatot –
ideértve az új pénzügyi tervet is – nem 
nyújtja be a Bizottságnak abban az 
időpontban, amikortól a második 
albekezdésnek megfelelően az eltérés már 
nem alkalmazandó, vagy ha a bejelentett 
pénzügyi terv nincs összhangban az e cikk 
(3), (4) és (5) bekezdésében megállapított 
maximális mértékekkel, e mértékek az 
említett időponttól kezdve automatikusan 
alkalmazandóvá válnak.

Or. en

Indokolás

A Tanács által javasolt módosítás.


