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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság közös szabályokat megállapító együttes szabályozást javasol az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra (ERFA), az Európai Szociális Alapra (ESZA), a Kohéziós 
Alapra (KA), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra (EMVA) és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra, vagyis a KSK-alapokra vonatkozóan. A javaslat két részre 
tagolódik: a közös stratégiai keret alapjait érintő közös rendelkezésekre, valamint az ERFÁ-t, 
az ESZÁ-t és a KA-t érintő általános rendelkezésekre.

Az előadó üdvözli ezt a megközelítést. Az öt KSK-alapot érintő egységes szabályok 
létrehozása valószínűleg hozzájárulna a szinergiák létrehozásához, a projektek 
végrehajtásának és ellenőrzésének megkönnyítéséhez, valamint a kedvezményezettekre, a 
tagállamokra és a Bizottságra nehezedő adminisztratív terhek csökkentéséhez.

A kohéziós politika végrehajtása az előzetes és utólagos feltételrendszer révén kerül majd 
megerősítésre. Bár az előadó fő vonalaiban egyetért ezekkel a javaslatokkal, úgy véli, hogy 
biztosítani kell azt, hogy a feltételrendszer révén ne jöjjenek létre újabb adminisztratív terhek.

Az előadó kihangsúlyozza, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletet összhangba kell 
hozni a költségvetési rendelettel, amelyről még mindig folynak a tárgyalások. Ezért a két 
rendelet közötti teljes mértékű koherenciát a jogalkotási folyamat későbbi szakaszában kell 
biztosítani.

Az előadó egyetért a további egyszerűsítéssel, ami kitér a jogosultsági szabályok, valamint az 
egyes alapok kezelési és ellenőrzési rendszerének harmonizálására, az egyszerűsített térítési 
szabályok bevezetésére és az egyszerűsített költségelszámolás – egyösszegű és átalánydíjas 
kifizetések – elterjedtebb alkalmazására is. Támogatja az információk elektronikus úton való 
benyújtását lehetővé tévő „e-kohézió” felé történő elmozdulást is.

A bizottsági javaslatnak az is része, hogy a várhatóan jelentős megtérülést termelő vállalatok 
és projektek a támogatást elsősorban innovatív pénzügyi eszközök révén kapják meg. 

Vannak azonban a javaslatnak bizonyos aspektusai, amelyek további figyelmet érdemelnek:

A javasolt makrogazdasági feltételrendszer kapcsán azt érdemes megjegyezni, hogy a 
Parlament nem vesz részt az alapok felfüggesztésére vonatkozó döntéshozatali folyamatban. 
Az intézkedés által várhatóan kifejtett hozzáadott érték is kétséges, mivel bekövetkezhet, 
hogy az intézkedés bizonyos régiókat a tagállamok hibájából hátrányosan érint, és forrásokat 
von el olyan régiókból, amelyeknek azokra a költségvetési hiány kiegyenlítése érdekében
szükségük lenne. Az előadó ezért javasolja a feltételrendszer törlését.

A közös stratégiai keret határozza meg a rendeletben szereplő 11 tematikus célkitűzés alapján 
a KSK-alapok főbb intézkedéseit. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus keretében fogadja el ezt a keretet. Az előadó megkérdőjelezi a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok használatát, mivel azok csak a jogalkotási aktusok egyes 
nem alapvető rendelkezéseit hivatottak kiegészíteni. A KSK ennél több, és mint ilyent, az e 
rendelethez fűzött melléklet révén kellene elfogadni.
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Az előadó aggodalmának ad hangot amiatt, hogy az eredményességi tartalék bevezetése azt 
eredményezheti, hogy a tagállamok alábbadják a célok megvalósítására irányuló ambícióikat 
annak biztosítása érdekében, hogy jogosultak legyenek az eredményességi tartalékra. Az 
előadó véleménye szerint a javasolt eljárás a programozási időszak végét jellemző időhiány 
miatt komoly végrehajtási nehézségekbe ütközhet.

A Bizottság azt is javasolja továbbá, hogy valamennyi régió, ahol a 2007–2013 közötti 
időszakban az egy főre jutó GDP az EU-25 átlagos GDP-értékének 75 %-át nem érte el, de 
ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-értékének 75 %-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások kétharmadának megfelelő összegben részesüljön a 
strukturális alapokból. Az új kategória ezen túlmenően magában foglalja a 75 %-tól 90 %-ig 
terjedő GDP-vel rendelkező régiókat. Az előadó kétségbe vonja ezt az egységes bánásmódot, 
és arányosabb, a „minél alacsonyabb az egy főre jutó GDP, annál magasabb a garantált 
részarány a 2007–2013-as forráskiosztásban” képlet szerinti forráskiosztást javasol.

A költségvetési vetületeket illetően a Bizottság a 83. cikkben azt javasolja, hogy 2011-es 
árakon 336 020 492 848 euró álljon rendelkezésre a 2014–2020-as időszakra az ERFA, az 
ESZA és a KA számára, az alábbiak szerint:

(millió EUR – 2011-es változatlan 
árakon)

TPK
2007–2013

Biz. javaslat
A 2014–2020-as 
időszakra szóló 

többéves pénzügyi 
keret

Változás (%)

Konvergenciarégiók
ERFA + ESZA

202,9 162,6 - 20 %

fokozatos kikerülés 2007–2013 
(konvergencia) + bekerülés 

(versenyképesség) régónként 
2014–2020 átmeneti régónként

(ERFA + ESZA)

25,9 38,9 +50 %

Versenyképesség 
régiónként/fejlettebb 

régiónként 
(ERFA + ESZA)

44,3 53,1 + 20 %

Területi együttműködés
(ERFA)

8,9 11,7 +31 %

Kohéziós Alap 71 68,7 - 3 %
A legkülső és gyéren lakott 
régióknak juttatott külön 

források 2014–2020
(ERFA) 

0,9

ÖSSZESEN 354 336 -5,3 %
A kerekítés miatt a számok összege nem feltétlenül egyezik meg a főösszeggel
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Az előadó aggodalmának ad hangot a kohéziós politikát érintő, a 2011-es állandó árakon 
kifejezett, a 2007–2013-as többéves pénzügyi kerethez képesti 18 milliárd eurós csökkentés 
miatt, tekintve, hogy az uniós kohéziós politika által kitermelt hozzáadott érték köztudott. Az 
előadó emlékeztet az Európai Parlament által a SURE-állásfoglalásban kifejtett álláspontra, 
amely szerint a 2007–2013-as pénzügyi programozási időszakban a kohéziós politika számára 
elkülönített forrásokat minimumként fent kellene tartani a következő időszakban is.

A jogalkotási javaslatban meghatározott pénzügyi keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 közötti 
időszakra szóló többéves pénzügyi keretet megállapító rendeletre irányuló javaslatról 
megállapodás nem születik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) rámutat, hogy a jogalkotási 
javaslatban meghatározott pénzügyi 
keretösszeg mindössze jelzésként szolgál a 
jogalkotó hatóság számára, és nem 
rögzíthető mindaddig, amíg a 2014–2020 
közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 
keretet megállapító rendeletre irányuló 
javaslatról megállapodás nem születik;

Módosítás 2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) emlékeztet a „Befektetés a jövőbe: új 
többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i 
állásfoglalására1; ismételten megerősíti, 
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hogy a következő többéves pénzügyi keret 
megfelelő mértékű kiegészítő erőforrást 
igényel annak érdekében, hogy az Unió 
számára lehetővé tegye a jelenlegi 
politikai prioritásainak és a Lisszaboni 
Szerződésben meghatározott új 
feladatainak teljesítését, valamint az előre 
nem látható eseményekre történő 
reagálást; rámutat arra, hogy még ha 
legalább 5 %-kal emelnénk is a 2013-as 
szinthez képest a következő többéves 
pénzügyi terv forrásainak szintjét, ez csak 
korlátozott mértékben járulna hozzá az 
elfogadott uniós célkitűzések és 
kötelezettségvállalások megvalósításához, 
illetve a közösségi szolidaritás elvéhez; 
felszólítja a Tanácsot, hogy amennyiben 
nem osztja ezt a megközelítést, határozza 
meg egyértelműen, hogy mely politikai 
prioritásait vagy projektjeit lehet teljes 
egészében elvetni, annak ellenére, hogy 
európai hozzáadott értékük 
bebizonyosodott;
______________
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266

Módosítás 3

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
1 c bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

(1c) emlékeztet különösen arra, hogy 
ugyanebben az állásfoglalásban az 
Európai Parlament hangsúlyozza, hogy 
„a sikeres, megerősített kohéziós politika 
megfelelő finanszírozást igényel,” és arra 
a következtetésre jut, hogy „a jelenlegi 
programozási időszakban arra szánt 
összegeket a következő időszakban 
legalább fenn kell tartani”;
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta, „hogy a 
kohéziós politika európai hozzáadott 
értéke vitathatatlan, mivel ez a politika a 
növekedés és munkahelyteremtés 
biztosítására szolgáló, jól kialakult 
mechanizmust képez, és az egyik 
legfontosabb, legláthatóbb és 
legsikeresebb uniós politika már évtizedek 
óta.” Az Európai Parlament kiemelte 
ugyanakkor, hogy „egy modern kohéziós 
politikának számos strukturális reformot 
meg kell valósítania, választ kell adnia az 
Unió előtt álló új kihívásokra, és elő kell 
mozdítania szinergiák kialakítását egyéb 
szakpolitikákkal és gyakorlati 
eszközökkel”. Az Európai Parlament 
hangot adott annak a meggyőződésének 
is, hogy az uniós kohéziós politikának az 
egész Unióra kiterjedő olyan politikának 
kell maradnia, amely valamennyi uniós 
régió számára hozzáférést nyújt az 
erőforrásokhoz, tapasztalatokhoz és 
segítségnyújtáshoz. 

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
64. bekezdése.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament hangsúlyozta továbbá, 
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hogy „a sikeres, megerősített kohéziós 
politika megfelelő finanszírozást igényel, 
és a jelenlegi programozási időszakban az 
arra szánt összegeket a következő 
időszakban legalább fenn kell tartani az 
uniós régiók fejlődési egyenlőtlenségeinek 
csökkentését célzó erőfeszítések fokozása 
érdekében”. A Bizottság azonban a 
kohéziós politikára előirányzott teljes 
keretet a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó 354 milliárd euróról a 2014–
2020-as időszak tekintetében – 2011-es 
változatlan árakon számolva – 5,3 %-kal, 
336 milliárd euróra kívánja csökkenteni.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
67. bekezdése.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament emlékeztetett továbbá 
arra, hogy „a kohéziós politikának 
nagyobb lett a jelentősége a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésével és a területi 
kohézió abban történő rögzítésével”, és 
ezzel összefüggésben úgy vélte, hogy „a 
területi együttműködés valamennyi 
formája (határokon átnyúló, 
transznacionális, régiók közötti) erősítést 
igényel”; egyúttal hangsúlyozta, hogy „a 
makroregionális együttműködéssel és 
stratégiákkal is foglalkozni kell”;

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 d preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament emlékeztetett arra, 
hogy „az uniós kohéziós politikának saját 
– az EUMSZ 174. cikkében rögzített és az 
Európa 2020 stratégián túlmutató –
hagyományos küldetését és célkitűzéseit 
kell teljesítenie”; hangsúlyozta, hogy 
„ezeket a következő programozási 
időszakban is meg kell őrizni, különösen 
mivel az Unióban tartósan szükség van a 
gazdasági, társadalmi és területi 
konvergenciára”;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2e) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament elismerte, hogy a 
Szerződés értelmében az érintett régiók 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a 
vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2f) 2011. június 8-i állásfoglalásában az 
Európai Parlament felkérte a Bizottságot, 
hogy „hozzon létre egy átmeneti 
kategóriát azon régiók számára, amelyek 
egy főre jutó GDP-je az uniós átlag 75–
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90%-a között mozog, annak érdekében, 
hogy számukra egyértelműbb jogállást, 
fejlődésükhöz pedig nagyobb biztonságot 
teremtsenek”;

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet, és 
minimálisra csökkentve a jövőbeni külső 
költségeket. Azzal a törekvéssel 
összhangban, amely szerint az Unió 
költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú 
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani. Az egyes KSK-alapok 
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni, amely 

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú 
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani. 2011. június 8-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament 
annak a meggyőződésének adott hangot, 
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hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott – célkitűzésekre 
is.

hogy a tagállamoknak és a régióknak a 
jövőben az uniós és a nemzeti 
erőforrásokat az előttük álló egyedi 
kihívások leküzdéséhez kapcsolódó 
néhány prioritásra kell összpontosítaniuk, 
úgy mint a K+F-re és az innovációra, 
választ adva az előttük álló kihívásokra. 
Ezzel összefüggésben az Európai 
Parlament kérte, hogy a Bizottság 
dolgozzon ki konkrét javaslatokat az 
Európa 2020 stratégia prioritásaira 
fordított kohéziós finanszírozás erősebb 
tematikus koncentrációjának 
biztosítására, és úgy gondolta, hogy a 
jelenlegi „elkülönítésnél” 
eredményorientáltabb rendszert kell 
bevezetni, a régióspecifikus igények és 
prioritások megfelelő megfontolásának 
biztosítása mellett. Az egyes KSK-alapok 
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni, amely 
hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott – célkitűzésekre 
is.

Indokolás

Az Európai Parlament „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a 
versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalásának 
68. bekezdése.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14)A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban el kell fogadnia egy
közös stratégiai keretet, amely 
hozzárendeli az uniós stratégia 
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében, 
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 

(14) Az e rendelet X. mellékletében 
meghatározott közös stratégiai keret 
hangolja össze és hozza egyensúlyba az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó Európa 2020
stratégia célkitűzéseit és céljait a Szerződés 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziós 
célkitűzéseivel. A közös stratégiai keret 
célja, hogy a tagállami és a regionális 
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stratégiai keretnek meg kell könnyítie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

szintű programozási folyamatoknak 
világosabb stratégiai útmutatást 
biztosítson. A közös stratégiai keretnek 
meg kell könnyítenie az uniós intervenció 
KSK-alapok szerinti szektorális és a 
területi koordinációját, valamint a többi 
releváns uniós szakpolitika és eszközzel 
való koordinációt is.

Indokolás

A jogalkotó hatóságnak kell döntenie a közös stratégiai keretről.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 

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

figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével.

Indokolás

Az eredményességi tartalék alacsonyabb szintű célok kitűzéséhez fog vezetni, és a 
programozási időszak végén végrehajtási nehézségekbe ütközhet.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. Ezt a 
folyamatot fokozatosan kell véghez vinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
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egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig. Amennyiben, a KSK-alapok 
fokozott felhasználása ellenére, egy 
tagállam nem tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig. 

Indokolás

A módosítás értelmében a Bizottságnak nem lesz módja felfüggeszteni a kifizetéseket. A 
tagállamok hibái miatt nem büntethetjük a régiókat.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A helyi lehetőségek jobb 
mobilizálása érdekében közös szabályok 
meghatározásával és KSK-alapokkal való 
széles körű koordinációval meg kell 
erősíteni és meg kell könnyíteni a 
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közösségileg irányított helyi fejlesztéseket. 
Lényeges alapelv, hogy a helyi fejlesztési 
stratégiák végrehajtására irányuló 
hatáskört a közösség érdekeit képviselő 
helyi akciócsoportokra kell ruházni, 
ideértve a már létező LEADER-
csoportokat is.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 
régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A KA-ból 
származó beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az olyan 
régiók, ahol az egy főre jutó GDP 2007–
2013-as időszakban kevesebb volt, mint a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlag 75 %-
a, de amelyek egy főre jutó GDP értéke az 
EU-27 75 %-a fölé emelkedett, megkapják 
a 2007–2013-as juttatások legalább
kétharmadát. Azok a tagállamok, ahol az 
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) alacsonyabb, mint az uniós átlag 
90 %-a, támogatást kapnak a Kohéziós 
Alapból a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára.

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 
régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A KA-ból 
származó beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az olyan 
régiók, ahol az egy főre jutó GDP 2007–
2013-as időszakban kevesebb volt, mint a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlag 75 %-
a, de amelyek egy főre jutó GDP értéke az 
EU-27 75 %-a fölé emelkedett, megkapják 
a 2007–2013-as juttatásoknak legalább az 
egy főre jutó GDP-vel fordítottan arányos 
részét. Azok a tagállamok, ahol az egy főre 
jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 
alacsonyabb, mint az uniós átlag 90 %-a, 
támogatást kapnak a Kohéziós Alapból a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások céljára.
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Indokolás

A tagállamoknak biztosított minimumrészesedést a 2007–2013-as kifizetésekhez képest az egy 
főre jutó GDP viszonylatában kell kiszámolni annak érdekében, hogy a szegényebb 
tagállamoknak nagyobb rész jusson, mint a gazdagabb tagállamoknak.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Lásd a 8. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében.
Különösen fontos, hogy a Bizottság 
előkészítő munkája során – többek között 
szakértői szinten is – megfelelő 
konzultációkat folytasson.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a 

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó „Európa 2020” stratégia 
célkitűzéseit és prioritásait a Szerződés 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziós 
célkitűzéseivel összhangba és egyensúlyba 
hozó keret, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
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mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

intézkedéseket, valamint azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot;

Indokolás

Összhangban a (14) preambulumbekezdéshez fűzött 1. módosítással.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) „partnerségi szerződés”: a tagállam 
által a partnerek bevonásával a többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a tagállam a 
KSK-alapok eredményes és hatékony 
felhasználására vonatkozó stratégiáját, 
prioritásait és intézkedéseit határozza meg 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósítása érdekében, és amelyet a 
Bizottság az értékelés és a tagállammal 
folytatott párbeszéd után hagy jóvá;

(18) „partnerségi szerződés”: a tagállam 
által a partnerek bevonásával a többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a tagállam a 
KSK-alapok eredményes és hatékony 
felhasználására vonatkozó stratégiáját, 
prioritásait és intézkedéseit határozza meg
a Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseivel 
összhangban az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia megvalósítása érdekében, és 
amelyet a Bizottság az értékelés és a 
tagállammal folytatott párbeszéd után hagy 
jóvá;

Indokolás

Összhangban a (16) preambulumbekezdéshez fűzött 2. módosítással.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke (2) 

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a nemzeti 
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bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a 
Tanács által elfogadott ajánlások között.

reformprogramok és egyéb vonatkozó 
stratégiák között;

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A közös stratégiai keret e rendelet 
mellékletét képezi.

Indokolás

Lásd a 6. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban azonosított és a nemzeti 
reformprogramok és egyéb stratégiák által
a nemzeti és regionális kontextusba 
átültetett kihívásokat.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk



AD\906170HU.doc 21/31 PE488.045v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk

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

Indokolás

Lásd a 8. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve
A tagállamok gazdaságpolitikájának 

koordinációjához kötött feltételrendszer
(1) A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
partnerségi szerződése és programjai 
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felülvizsgálatát és javaslatok benyújtását 
azok módosítására, amennyiben ez 
szükséges: a) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 121. cikkének (2) 
bekezdése és/vagy 148. cikkének (4) 
bekezdése értelmében fogadtak el, vagy az 
olyan intézkedések végrehajtásának 
támogatására, amelyek címzettjei az 
érintett tagállamok, és amelyeket a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fogadtak el; b) olyan tanácsi 
ajánlások végrehajtásának 
támogatásához, amelyek címzettjei az 
érintett tagállamok, és amelyeket a 
Szerződés 126. cikkének (7) bekezdésével 
összhangban fogadtak el; c) olyan tanácsi 
ajánlások végrehajtásának a támogatása, 
amelyek címzettjei az érintett tagállamok, 
és amelyeket [a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok megelőzéséről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
7. cikkének (2) bekezdése értelmében 
fogadtak el, feltéve, hogy ezeket a 
módosításokat szükségesnek tartják a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok 
kiigazításához; vagy d) a (4) bekezdés 
értelmében a rendelkezésre álló KSK-
alapok növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához, 
amennyiben a tagállam teljesíti a 
következő feltételek valamelyikét: i. a 
407/2010/EU tanácsi rendelet értelmében 
uniós pénzügyi támogatás áll 
rendelkezésére; ii. a 332/2002/EK tanácsi 
rendelet értelmében középtávú pénzügyi 
támogatás áll rendelkezésére; iii. az 
európai stabilitási mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés alapján –
ESM-hitel formájában – pénzügyi 
támogatás áll a rendelkezésére.
(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát 
a tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
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hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.
(3) Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket vagy amennyiben 
észrevételeit kellően figyelembe vették, a 
Bizottság határozatot fogad el, amelyben 
indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyja 
a partnerségi szerződésre és az érintett 
programokra vonatkozó módosításokat.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés 
d) pontja alapján részesül pénzügyi 
támogatásban, és a támogatás kiigazítási 
programhoz van kötve, a Bizottság – a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához –
a tagállam javaslatai nélkül módosíthatja 
a partnerségi szerződést és a programokat. 
A partnerségi szerződés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
meghatározásra került a kiigazítási 
programban vagy a tagállammal aláírt 
egyetértési megállapodásban.
(5) Amennyiben a tagállam nem tesz 
eleget az (1) bekezdésben említett 
bizottsági kérésnek, vagy a (2) 
bekezdésben említett bizottsági 
észrevételekre nem válaszol egy hónapon 
belül kielégítő módon, akkor a Bizottság –
észrevételeinek megtétele után számított 
három hónapon belül – határozatot 
fogadhat el, végrehajtási aktusok révén, 
amellyel teljes egészében vagy részben 
felfüggesztheti az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket.
(6) A Bizottság felfüggeszti, végrehajtási 
aktusok révén, az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket és 
kötelezettségvállalásokat, amennyiben: a) 
a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
nem tesz eleget a Tanács által, a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdésével 
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összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek; b) a Tanács – a 
Szerződés 126. cikkének (8) bekezdésével 
összhangban úgy határoz, hogy az érintett 
tagállam nem tett eredményes 
intézkedéseket a túlzott hiánya 
kiigazítására; c) a Tanács [a 
makrogazdasági egyensúlytalanságok 
megelőzéséréről és kiigazításáról szóló] 
…/2011/EU rendelet 8. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban arra 
következtetésre jut, hogy a tagállam, két 
egymást követő alkalommal, nem nyújtott 
be megfelelő kiigazítási intézkedési tervet, 
vagy a Tanács határozatban kimondja a 
megfelelés hiányát az említett rendelet 10. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban; 
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam nem tette meg a 
407/2010/EK tanácsi rendeletben vagy a 
332/2002/EK tanácsi rendeletben említett 
kiigazítási program végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy nem 
hagyja jóvá az e tagállam számára 
megítélt pénzügyi támogatás kifizetését; 
vagy e) az európai stabilitási 
mechanizmus igazgatótanácsa 
megállapítja, hogy a tagállam számára 
ESM-hitel formájában nyújtott ESM 
pénzügyi támogatás feltételei nem 
teljesültek, és ennek következtében úgy 
határoz, hogy a megítélt stabilitási 
támogatást nem fizeti ki.
(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.
(8) A Bizottság – késedelem nélkül –
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megszünteti a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztését, 
amennyiben a tagállam a Bizottság 
kérésének megfelelő, és a Bizottság által 
elfogadott módosítási javaslatot terjeszt 
elő a partnerségi szerződéssel és az 
érintett programokkal kapcsolatban, és 
adott esetben: a) a Tanács úgy határoz, 
hogy a tagállam eleget tesz a Tanács által, 
a Szerződés 136. cikke (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek; b) a túlzott hiány esetén 
követendő eljárást az 1467/97/EK rendelet 
9. cikkével összhangban felfüggesztik, 
vagy a Tanács a Szerződés 126. cikkével 
összhangban úgy határoz, hogy hatályon 
kívül helyezi a túlzott hiány meglétéről 
szóló határozatot; c) a Tanács támogatja 
a(z) …/EU rendelet [EIP rendelet] 8. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban az 
érintett tagállam által benyújtott 
kiigazítási intézkedési tervet, vagy az 
említett rendelet 10. cikkének (5) 
bekezdésével összhangban felfüggesztik a 
túlzott egyensúlyhiány esetén követendő 
eljárást, vagy a Tanács az említett rendelet 
11. cikkével összhangban lezárta a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást; 
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam megtette a 407/2010/EK 
tanácsi rendeletben vagy a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett kiigazítási 
program végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy jóváhagyja az e 
tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését; vagy e) az európai 
stabilitási mechanizmus igazgatótanácsa 
arra a következtésre jut, hogy teljesült a 
feltételrendszer, amelyet a tagállam 
számára az ESM-hitel formájában 
nyújtott ESM pénzügyi támogatáshoz 
meghatároztak, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy a megítélt stabilitási 
támogatást kifizeti. Ezzel egy időben a 
Tanács – a Bizottság javaslatára –
határozatot hoz a felfüggesztett 
kötelezettségvállalások újraelosztásáról a 
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2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 
többéves pénzügyi keret megállapításáról 
szóló […]/EU tanácsi rendelet 8. cikkével 
összhangban.

Indokolás

Lásd a 9. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a 
harmadik országokkal is folytatott –
együttműködés és tapasztalatcsere 
előmozdítására irányuló intézkedések. A 
polgárok felé irányuló kommunikációban a 
nagyobb hatékonyság elérése és a 
kommunikációs tevékenységek nagyobb 
szinergiájának megteremtése érdekében a 
Bizottság kezdeményezésére az e rendelet 
által a kommunikációs tevékenységekhez 
rendelt források hozzájárulnak az Európai 
Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a
civil társadalommal és harmadik
országokkal is folytatott – együttműködés 
és tapasztalatcsere előmozdítására irányuló 
intézkedések. A polgárok felé irányuló 
kommunikációban a nagyobb hatékonyság 
elérése és a kommunikációs tevékenységek 
nagyobb szinergiájának megteremtése 
érdekében a Bizottság kezdeményezésére 
az e rendelet által a kommunikációs 
tevékenységekhez rendelt források 
hozzájárulnak az Európai Unió kohéziós 
politikával kapcsolatos politikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 albekezdés



PE488.045v02-00 28/31 AD\906170HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

Összhangban a 18. cikkhez fűzött 15. módosítással.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a legutóbbi 
három éves időszak e rendelet hatályba 
lépésekor rendelkezésre álló uniós értékei 
alapján számolt egy főre jutó GDP-je 
hogyan viszonyul az EU-27-ben 
ugyanabban a referencia-időszakban mért 
átlagos GDP-hez.

Indokolás

A Bizottság javaslatának megfelelően a 2006–2008 közötti időszak adatai alapján számított 
GNI nem használható a tagállamok gazdasági helyzetét leíró mutatóként, mivel nem tükrözi 
az elmúlt három évet (2009–2012), amikor is számos régió, különösen a „gazdasági délen”, 
megtapasztalta egy példa nélküli társadalmi-gazdasági válság hatásait. Ezért csak 
közelmúltbeli adatok felhasználásával biztosítható a Kohéziós Alapok támogatásainak 
tisztességes elosztása.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90 %-át.

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a legutóbbi három éves időszak e 
rendelet hatályba lépésekor rendelkezésre 
álló uniós értékei alapján számolt egy főre 
jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem 
éri el az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GNI
90%-át.

Indokolás

Összhangban a 82. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez fűzött módosítással.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75 %-át 
nem érte el a referenciaidőszakban, de ahol 
az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos 
GDP-értékének 75 %-át meghaladja, 
legalább a 2007–2013 között kapott
juttatások kétharmadának megfelelő
összegben részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75 %-át 
nem érte el a referenciaidőszakban, de ahol 
az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos 
GDP-értékének 75 %-át meghaladja, 
legalább a 2007–2013 között kapott
juttatásoknak az egy főre jutó GDP-vel 
fordítottan arányos részével megegyező
összegben részesül a strukturális alapokból.

Indokolás

Lásd a 10. módosításhoz fűzött indokolást.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás
Lásd a 8. módosításhoz fűzött indokolást.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % azon tagállamok kevésbé fejlett 
régióiban, amelyekben a 2007–2009-es 
időszakban mért egy főre jutó GDP nem 
érte el az említett időszakban az EU 27 
tagállamában mért egy főre jutó GDP 
átlagának 85 %-át, valamint a legkülső 
régiókban;

b) 85 % azon tagállamok kevésbé fejlett 
régióiban, amelyekben a legutóbbi három 
éves időszak e rendelet hatályba lépésekor
mért egy főre jutó GDP-je nem érte el az 
említett időszakban az EU 27 tagállamában 
mért egy főre jutó GDP átlagának 85 %-át, 
valamint a legkülső régiókban;

Indokolás

Összhangban a 82. cikk (2) bekezdésének második albekezdéséhez, valamint (3) bekezdése 
első albekezdésének b) pontjához fűzött 9., illetve 10. módosítással.
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