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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó fel kívánja hívni a figyelmet egy fontos kérdésre. A közös rendelkezésekről szóló 
rendeletben (CPR) szereplő számos kérdést összhangba kell hozni a költségvetési rendelettel, 
amelyről még mindig folynak a tárgyalások. Ezért ebben a szakaszban az előadó nem kíván 
túlzott részletekbe bocsátkozni. Fel kívánja azonban hívni a figyelmet arra, hogy az alábbi 
területek fontosak a kérdés szempontjából, és hogy biztosítani kell az egységességet, 
különösen tekintettel a közös rendelkezésekről szóló rendelet alábbi részeire:

– pénzügyi eszközök (32–40. cikk),
– támogathatósági szabályok (55–60. cikk),
– irányítás és ellenőrzés, beleértve az akkreditációt (62–63. és 122–118. cikk),
– záróelszámolás és pénzügyi korrekciók (75–77. és 128–140. cikk).

Egy következő téma kapcsán az előadó megjegyzi, hogy a CPR két részre oszlik. A „közös 
rendelkezések” a valamennyi érintett alapra (ERFA, ESZA, KA, EMVA és ETHA) 
alkalmazandó szabályokra vonatkoznak, míg a második rész a kizárólag a strukturális 
alapokra (ERFA és ESZA) és a Kohéziós Alapra alkalmazandó általános szabályok 
megállapításáról szól. 

Ez a felépítés azt eredményezi, hogy számos módosítás vagy a „közös rendelkezésekről” 
szóló részre vagy az általános részre vonatkozhat. Az előadó azt a megközelítést alkalmazta, 
hogy az átfogó jellegű módosításokat a közös rendelkezésekhez, míg a konkrétabb 
javaslatokat az általános részhez fűzte. Az átfogó jellegű módosításokra példák a 62., 74. vagy 
77. cikkekhez, míg a konkrétabb jellegű módosításokra példák a 116. és 117. és a 134–137. 
cikkekhez fűzött módosítások.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió éves költségvetésére 
alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 rögzíti az Unió éves 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó általános elveket.  Összhangot 
kell teremteni a fenti rendelet és az e 
rendeletre vonatkozó rendelkezések 
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között.
___________
1 HL L ...

Módosítás 2

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.

Indokolás

Ez idáig a Bizottság azt javasolta, hogy az új többéves pénzügyi keret az uniós költségvetés 
20%-át különítse el éghajlatvédelmi célokra, amiről még tárgyalni kell, így ezeket az 
elhamarkodott számokat ehelyütt törölni kell.

Módosítás 3

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 
figyelemmel kísérjék minden egyes 

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

programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. 2019-ben 
eredményességi tartalékot kell előirányozni 
és elosztani azok között, ahol az 
eredményességmérési keretben lefektetett 
részcélértékeket elérték. Sokféleségük és 
több országot átfogó jellegük miatt az 
Európai Területi Együttműködés 
programjai számára nem kell tartalékot 
létrehozni. Azokban az esetekben, ahol a 
részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, a Bizottság 
felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.
Amennyiben ezek a felfüggesztések vagy 
korrekciók olyan tagállamot érintenek, 
amely pénzügyi stabilitását tekintve súlyos 
nehézségekkel küzd, vagy amelyet ilyen 
nehézségek fenyegetnek, lehetővé kell 
tenni, hogy az érintett pénzeszközöket egy, 
a Bizottság irányítása alatt álló külön 
növekedési program keretében a tagállam 
rendelkezésére bocsássák. Ennek az adott 
programok alapján, de a legnagyobb 
gazdasági hatékonyságot biztosító 
prioritások figyelembevételével kell 
történnie. A mechanizmus célja a 
gazdaságilag feszült helyzet 
súlyosbodásának elkerülése.

Módosítás 4

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-

(19) A kohéziós politika és az uniós
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
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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 
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.

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 
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.
Amennyiben egy tagállam három 
hónapnál hosszabb ideig nem hoz 
kielégítő intézkedéseket, a Bizottságnak 
lehetőséget kell biztosítani, hogy a 
felfüggesztett kifizetéseket egy általa 
irányított program keretében, ellenőrzött 
módon rendelkezésre bocsáthassa. A 
programnak a növekedés maximális 
támogatását célzó prioritásokra, például a 
gazdaság javát szolgáló infrastruktúrára 
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kell irányulnia, hogy ne keletkezzen 
nagyobb kár a regionális gazdaság és a 
szociális helyzet tekintetében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az érintett tagállam kérésére a 
Bizottságnak eseti határozatot kell hoznia 
a programra vonatkozó előírásokról és 
feltételekről, azon előirányzatokat alapul 
véve, amelyek a strukturális alapokból és 
a Kohéziós Alapból történő korrekciókból 
és felfüggesztésekből keletkeznek.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Szükséges egyedi szabályokat 
megállapítani a záráskor támogatható 
kiadásként elfogadott összegekre 
vonatkozóan, hogy a KSK-alapokból a 
pénzügyi eszközök számára fizetett, 
irányítási költségeket és díjakat is 
tartalmazó összegeket eredményesen 
használják fel beruházásokra és a végső 
kedvezményezettek számára teljesített 
kifizetésekre. Egyedi szabályokat kell 
megállapítani a KSK-alapokból származó 
támogatással kapcsolatos források ismételt 
felhasználására vonatkozóan is, beleértve a 
programok zárása után megmaradó 
források felhasználását is.

(27) Szükséges egyedi szabályokat 
megállapítani a záráskor támogatható 
kiadásként elfogadott összegekre 
vonatkozóan, hogy a KSK-alapokból a 
pénzügyi eszközök számára fizetett, 
irányítási költségeket és díjakat is 
tartalmazó összegeket eredményesen 
használják fel beruházásokra és a végső 
kedvezményezettek számára teljesített 
kifizetésekre. Egyedi szabályokat kell 
megállapítani a KSK-alapokból származó 
támogatással kapcsolatos források ismételt 
felhasználására vonatkozóan is, beleértve a 
programok zárása után megmaradó 
források felhasználását is. A pénzügyi 
stabilitásukat tekintve súlyos 
nehézségekkel küzdő tagállamok számára 
ezeket a visszavezetett és megmaradt 
forrásokat más rendelkezésre álló –
például pénzügyi korrekciókból származó 
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– eszközökkel együtt a Bizottság irányítása 
alatt és a növekedést leginkább elősegítő 
prioritások figyelembevételével 
rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak biztosítása érdekében, hogy 
az uniós finanszírozás ne támogassa az 
Európai Unión belüli áthelyezéseket, a 
nagyprojektek értékelésénél a Bizottság 
rendelkezésére kell állnia minden ahhoz 
szükséges információnak, hogy 
megvizsgálhassa, vajon az alapokból 
biztosított pénzügyi hozzájárulás nem jár-
e az Unión belül már létező 
létesítményekben jelentős számú 
munkahely megszűnésével.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) A vállalkozásoknak nyújtott 
közvetlen működési támogatások 
tekintetében figyelembe kell venni, hogy a 
kohéziós politika – különösen a 
nagyvállalatok esetében – inkább a 
járulékos hatásokat finanszírozza, 
mintsem egy adott helyen történő 
telephelynyitásra vonatkozó döntéseket 
befolyásolja. ezért a nagy 
magánvállalkozások számára nyújtott 
támogatást az eddigieknél jobban a 
kutatási és fejlesztési beruházásokra kell 
összpontosítani, illetve az eddigieknél 
gyakrabban infrastrukturális támogatás 
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formájában, közvetetten kell biztosítani.

Indokolás

Lásd a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról 
szóló 2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás (2011/2035(INI)) 71. cikkét.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
41 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41c) Emellett e rendeltnek egyértelmű 
rendelkezéseket kell tartalmaznia, 
amelyek, amelyek kizárják az Unión belüli 
vállalkozásáthelyezések bármilyen uniós 
finanszírozását, a vállalkozásáthelyezésre 
irányuló beruházások felülvizsgálatára 
vonatkozó küszöbértéket 
10 000 000 euróra csökkentik, kizárják a 
nagyvállalatokat a közvetlen 
támogatásokból és tízéves határidőt 
szabnak meg a műveletek lebonyolítására.

Indokolás

Cf. Lásd a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai 
stratégiáról szóló 2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás (2011/2035(INI)) 71. 
cikkét.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi fegyelem előmozdítása 
érdekében helyénvaló a programok 
költségvetési kötelezettségvállalása 
bármely részének visszavonására 
vonatkozó rendelkezések megállapítása, 
különösen abban az esetben, amikor egy 
összeg mentesíthető a visszavonás alól, 

(51) A pénzügyi fegyelem előmozdítása 
érdekében helyénvaló a programok 
költségvetési kötelezettségvállalása 
bármely részének visszavonására 
vonatkozó rendelkezések megállapítása, 
különösen abban az esetben, amikor egy 
összeg mentesíthető a visszavonás alól, 
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főként akkor, amikor a végrehajtási 
késedelmek olyan körülményekre 
vezethetők vissza, amelyek az érintett 
féltől függetlenek, rendkívüliek vagy előre 
nem láthatók, és amelyek minden 
igyekezet ellenére is elkerülhetetlen 
következményekkel járnak.

főként akkor, amikor a végrehajtási 
késedelmek olyan körülményekre 
vezethetők vissza, amelyek az érintett 
féltől függetlenek, rendkívüliek vagy előre 
nem láthatók, és amelyek minden 
igyekezet ellenére is elkerülhetetlen 
következményekkel járnak. Amennyiben 
egy tagállam nehéz pénzügyi helyzetben 
van, a tagállam kérésére a Bizottságnak 
kell átvennie a pénzeszközök kezelését, és 
olyan egyedi programot kell kidolgoznia, 
amely különösen az adott tagállam 
gazdasági növekedését támogatja.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Valós gazdasági hatás elérése céljából 
e rendelet előírásainak értelmében az 
alapokból származó támogatás nem 
helyettesítheti a tagállamok közkiadásait 
vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásait. Ezen túlmenően, annak 
biztosítása érdekében, hogy az alapokból 
származó támogatás figyelembe vegye a 
szélesebb gazdasági környezetet, a 
közkiadások szintjét azokra az általános 
makrogazdasági feltételekre figyelemmel 
kell meghatározni, amelyek között a 
finanszírozás az évente a tagállamok által 
az 1997. július 7-i, a költségvetési 
egyenleg felügyeletének, valamint a 
gazdaságpolitikák felügyeletének és 
összehangolásának megerősítéséről szóló 
1466/1997/EK rendelet szerint benyújtott 
stabilitási és konvergenciaprogramokban 
leírt mutatók alapján megvalósul. Az 
addicionalitás Bizottság általi, 
partnerségen keresztüli vizsgálatának
azokra a tagállamokra kell 
koncentrálniuk, amelyekben a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók legalább a 
lakosság 15 %-át fedik le a nekik juttatott 

(60) Valós gazdasági hatás elérése céljából 
e rendelet előírásainak értelmében az 
alapokból származó támogatás nem 
helyettesítheti a tagállamok közkiadásait 
vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásait. Ezen túlmenően, annak 
biztosítása érdekében, hogy az alapokból 
származó támogatás figyelembe vegye a 
szélesebb gazdasági környezetet, a 
közkiadások szintjét azokra az általános 
makrogazdasági feltételekre figyelemmel 
kell meghatározni, amelyek között a 
finanszírozás az évente a tagállamok által 
az 1997. július 7-i, a költségvetési 
egyenleg felügyeletének, valamint a 
gazdaságpolitikák felügyeletének és 
összehangolásának megerősítéséről szóló 
1466/1997/EK rendelet szerint benyújtott 
stabilitási és konvergenciaprogramokban 
leírt mutatók alapján megvalósul. Az 
addicionalitás Bizottság általi 
vizsgálatának az összes régióra ki kell 
terjednie.
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pénzügyi források mértéke szerint.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86a) A nehéz pénzügyi helyzettel 
fenyegetett vagy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő, és már a 22. cikk (1) 
bekezdése szerinti támogató 
intézkedésekben részesülő tagállamok 
esetében a Bizottságnak kérésre az érintett 
tagállam rendelkezésére kell bocsátania 
vagy a korrigált vagy visszatérített 
pénzeszközöket vagy kamatnyereségeket, 
illetve egyéb visszafolyó bevételeket vagy 
mindezen forrásokat [a költségvetési 
rendelet 55. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja] szerint közvetlen irányítás mellett, 
a növekedést célzó beruházásokra –
különösen a gazdaság javát szolgáló 
infrastrukturális projektekre –
összpontosító külön program keretében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
86 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86b) Annak érdekében, hogy a nehéz 
pénzügyi helyzettel fenyegetett vagy már 
nehéz pénzügyi helyzetben lévő 
tagállamok pénzügyi helyzete ne 
súlyosbodjon, a Bizottságnak a 
visszatérített vagy felfüggesztett 
pénzeszközöket – az érintett tagállamok 
kérésére és bizottsági irányítás mellett – a 
lehető leghamarabb rendelkezésre kell 
bocsátania egy olyan külön programon 
keresztül, amely – például a gazdaság 
javát szolgáló infrastruktúra támogatása 



PE480.661v02-00 12/34 AD\903303HU.doc

HU

révén – a növekedés konkrét serkentését 
szolgálja.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapokból kifizetett támogatásával. 
Különösen az elvégzett pénzügyi 
ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. A 10 millió EUR 
összeget meghaladó műveletek esetében a 
Bizottság számára kötelezővé kell tenni az 
ellenőrzést. Mindazonáltal lehetővé kell 
tenni ellenőrzések bármely időpontban 
történő elvégzését, amennyiben bizonyíték 
van szabálytalanságra, 
székhelyáthelyezésre vagy csalásra, illetve 
egy befejezett művelet lezárását követően 
egy ellenőrzési minta részeként. Annak 
érdekében, hogy a Bizottság által végzett 
ellenőrzés arányos legyen a kockázattal, a 
Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az 
operatív programok ellenőrzésével 
kapcsolatos munkát, amennyiben 
nincsenek jelentős hiányosságok, vagy 
amennyiben az ellenőrző hatóság a 
megelőző támogatási időszakban 
megbízhatónak bizonyult.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
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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.

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 pedig határozatot fogadjon el 
a következőkről: a növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása a tagállamok számára, az egyes 
tagállamok számára a Kohéziós Alapból 
előirányzott támogatásokból az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok számára a strukturális 
alapokból előirányzott hozzájárulásokból a 
rászoruló személyek számára nyújtandó 
élelmiszersegélyekre irányuló eszközre 
fordítandó összegek meghatározása, 
operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók, 
valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamok számára biztosított egyedi 
programok.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 albekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „régiókategória”: a régiók a 82. cikk 
(2) bekezdése szerinti besorolása a 
„kevésbé fejlett régió”, az „átmeneti 
régió” vagy a „fejlettebb régió” 
kategóriába;

19. „régiókategória”: a régiók a 82. cikk 
(2) bekezdése szerinti besorolása a 
„kevésbé fejlett régió” vagy a „fejlettebb 
régió” kategóriába;
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió költségvetésének a KSK-
alapok számára juttatott részét a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre költségvetési rendelet 53. cikke b) 
pontjának megfelelően, a Bizottság
kezdeményezésére az ERFA-rendelet 9. 
cikke szerint végrehajtott innovatív 
tevékenységek és a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
segítségnyújtás kivételével.

(7) Az Unió költségvetésének a KSK-
alapok számára juttatott részét a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: költségvetési rendelet)
53. cikke b) pontjának megfelelően, a 84. 
cikk (4) bekezdésében említett, az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalt KA 
összegének és a Bizottság 
kezdeményezésére az ERFA-rendelet 9. 
cikke szerint végrehajtott innovatív 
tevékenységek, a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
segítségnyújtás és az e rendelet 22. cikk 
(2a) bekezdésében hivatkozott, a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő tagállamok számára 
biztosított segítségnyújtási programok
kivételével.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk ütemterve, 
amennyiben az előzetes feltételeket nem 
teljesítették;

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és az európai, nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseknek az összefoglalása és 
végrehajtásuk ütemterve, amennyiben az 
előzetes feltételeket nem teljesítették;

Módosítás 19
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
pénzügyi nehézségekkel fenyegetett vagy 
azokkal küzdő tagállamok esetében a 22. 
cikk (2a) bekezdése érvényesül (a 
Bizottság irányítása alatti egyedi 
programra irányuló kérelem).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti 
pénzügyi támogatásokban részesülő 
tagállamok esetében a Bizottság az érintett 
tagállam kérésére végrehajtási aktus 
révén külön programot dolgozhat ki [a 
költségvetési rendelet 55. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint (közvetlen 
irányítás), amely keretében a 
felfüggesztett kifizetések az e cikk (4) 
bekezdésében meghatározott célokra (a 
növekedésre és a versenyképességre 
gyakorolt hatás maximalizálására) 
fordítók.



PE480.661v02-00 16/34 AD\903303HU.doc

HU

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontjában említett feltételeknek eleget 
tevő tagállamok gazdasági helyzetük 
stabilizálása és a katasztrofális pénzügyi 
veszteségek megelőzése érdekében 
felkérhetik a Bizottságot, hogy 
végrehajtási aktus révén külön programot 
dolgozzon ki [a költségvetési rendelet 55. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja] szerint 
(közvetlen irányítás), amely biztosítja, 
hogy az érintett tagállam felfüggesztett 
és/vagy visszavont pénzeszközeit a lehető 
leghamarabb felhasználják az e rendelet 
21. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott célok (a növekedésre és a 
versenyképességre gyakorolt hatás 
maximalizálása) elérése érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden prioritás mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Minden prioritás mérhető minőségi és 
mennyiségi mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a teljesítés figyelemmel 
kísérésének, értékelésének és 
felülvizsgálatának alapját képezi. Ezek az 
alábbiakat tartalmazzák:

Módosítás 23
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös 
mutatókat határoznak meg, amelyeket 
programspecifikus mutatókkal lehet 
kiegészíteni.

Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös, 
mérhető minőségi és mennyiségi
mutatókat határoznak meg, amelyeket 
programspecifikus mutatókkal lehet 
kiegészíteni.

Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételeknek megfelelő, nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállamok a kamat- vagy 
egyéb nyereségeket – adott esetben a 
Bizottság támogatásával – befektethetik a 
növekedés és a versenyképesség lehető 
legnagyobb mértékű fokozása érdekében, 
különösen a gazdaság javát szolgáló 
infrastrukturális projektek céljára.

Indokolás

A kockázatmegosztó eszköz rámutat arra, hogy szükség van a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamok elsősorban infrastrukturális projektjeinek támogatására, mivel ezek nagyban 
szolgálják a fenntartható versenyképességet.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) infrastrukturális projektek.

Módosítás 26
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Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételeknek megfelelő, nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállamok az (1) és (2) 
bekezdésben említett pénzügyi eszközöket 
– adott esetben a Bizottság támogatásával 
– a növekedés és a versenyképesség lehető 
legnagyobb mértékű fokozására, 
különösen a gazdaság javát szolgáló 
infrastrukturális projektekre fordíthatják.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják. A program lezárását követő 
10 évvel fennmaradó összegek az Unió 
általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételeknek megfelelő, nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállamok a 38. cikk (1) 
és (2) bekezdésében említett pénzügyi 
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eszközöket – adott esetben a Bizottság 
támogatásával – a növekedés és a 
versenyképesség lehető legnagyobb 
mértékű fokozására, különösen a 
gazdaság javát szolgáló infrastrukturális 
projektekre fordíthatják.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) az 5. cikkben említett partnereknek a 
partnerségi szerződések és a programok 
elkészítésébe, végrehajtásába, figyelemmel 
kísérésébe és értékelésébe történő 
bevonása céljából tervezett vagy hozott 
intézkedések hatékonysága.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások;

c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások, és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének betartása;

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc 
hónapra megszakíthatja az alábbi 

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc 
hónapra megszakíthatja az alábbi feltételek 
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esetekben: közül egy vagy több teljesülése esetén:

Indokolás

E módosítás a szöveg világosabbá tételét célozza.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely 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, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenőrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat.

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely 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, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenőrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat, vagy 
amelyeket a tagállamok tártak fel, ám az 
érintett tagállam nem javított ki megfelelő 
módon. 

Indokolás

A módosítás ösztönzést biztosít a tagállamok számára, hogy megfelelő módon orvosolják a 
jogsértést.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
77 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 
korrekció összegéről szóló döntés
meghozatalakor a Bizottság figyelembe 
veszi a vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabály megsértésének jellegét és 

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 
korrekció összegének meghatározásakor a 
Bizottság figyelembe veszi a vonatkozó 
uniós vagy nemzeti jog megsértésének 
jellegét és súlyosságát, többek között a 
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súlyosságát, valamint annak az uniós 
költségvetést érintő pénzügyi 
következményeit. 

tagállamok irányítási és ellenőrzési 
rendszereinek hiányosságai tekintetében, 
valamint annak az uniós költségvetést 
érintő pénzügyi következményeit.

Indokolás

A módosítás célja a cikk (1) bekezdésével való összhang biztosítása.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételeket, 
a Bizottság kérésre végrehajtási aktus 
révén külön programot dolgoz ki [a 
költségvetési rendelet 55. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint, közvetlen 
irányítás keretében, a felfüggesztett vagy 
visszatérített vagy mindkét típusú 
pénzeszközöknek, illetve a 
kamatbevételeknek és az adott tagállam le 
nem hívott forrásainak összekapcsolása, 
valamint a növekedés és a gazdasági 
teljesítmény lehető leghatékonyabb –
különösen a gazdaság javát szolgáló 
infrastrukturális projektek révén történő –
serkentésére való felhasználása céljából.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 22. cikk (1) bekezdése alá tartozó, 
pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamok 
esetében a csökkentéseket a Bizottság által 
[a költségvetési rendelet 55. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint irányított, 
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végrehajtási aktus révén kidolgozott 
program keretében a növekedés és a 
gazdaság maximális serkentésére irányuló 
prioritásokra, különösen a gazdaság javát 
szolgáló infrastrukturális projektekre 
fordítják, megelőzendő, hogy a régiók 
további gazdasági károkat szenvedjenek.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi három NUTS 2. szintű 
régiókategória között osztják el:

(2) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi két NUTS 2. szintű 
régiókategória között osztják el:

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 38

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-

A régiók két 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-
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hez. hez.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Közvetlenül e rendelet hatályba lépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett három
régiókategória kritériumait teljesítő régiók, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
kritériumokat teljesítő tagállamok 
jegyzékét. A jegyzék 2014. január 1-től 
2020. december 31-ig érvényes.

(4) Közvetlenül e rendelet hatálybalépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett két régiókategória 
kritériumait teljesítő régiók, valamint a (3) 
bekezdés szerinti kritériumokat teljesítő 
tagállamok jegyzékét. A jegyzék 2014. 
január 1-től 2020. december 31-ig 
érvényes.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 50,13 % (azaz összesen 
162 589 839 384 EUR) a kevésbé fejlett 
régiók számára;

a) 62,14% a kevésbé fejlett régiók számára;

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 12,01 % (azaz összesen 
38 951 564 661 EUR) az átmeneti régiók 
számára;

törölve

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 16,39 % (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára;

c) 16,39% a fejlettebb régiók számára;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 21,19 % (azaz összesen 
68 710 486 782 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) 21,19% a Kohéziós Alapból támogatott 
tagállamok számára;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29 % (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) 0,29% kiegészítő támogatás a Szerződés 
349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók, valamint az Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási szerződéséhez 
csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében 
megállapított kritériumoknak megfelelő, 
NUTS 2. szintű régiók számára.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
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valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók
esetében;

valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók esetében;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 15%-át a kevésbé 
fejlett régiók és 25%-át a fejlettebb régiók 
esetében. E rendelkezés vonatkozásában 
egy tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 
3,48 %-át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki.

Indokolás

Lásd a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról 
szóló 2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás (2011/2035(INI)) 37. bekezdését.

Módosítás 48
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Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét 
fenntartották-e az adott időszakban, csak 
azokban a tagállamokban vizsgálják, ahol 
a kevésbé fejlett és az átmeneti régiók a 
teljes lakosság legalább 15 %-át lefedik.

törölve

Indokolás

Az addicionalitással kapcsolatos feltételt minden tagállamban meg kell vizsgálni, vö. az EP 
2011. július 5-i állásfoglalásának (2011/2035(INI)) 1. és 2. bekezdésével: „elismeri továbbá, 
hogy az európai támogatás hozzáadott értéket jelent, ha a nemzeti, regionális és helyi szinten 
támogatott projektek összeurópai célkitűzések megvalósításához járulnak hozzá az európai 
integráció, a gazdasági növekedés, a kutatás [...] területén, és ezt európai hozzájárulás nélkül 
nem lehetne megvalósítani”.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
90. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
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szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 10 000 000 EUR-t
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
uniós finanszírozás ne támogasson az 
Unión belüli vállalatáthelyezéseket, a 
nagyprojektek értékelésénél a Bizottság 
megvizsgálja, hogy az alapokból biztosított 
pénzügyi hozzájárulás nem vezet-e 
jelentős számú munkahely megszűnéséhez 
az Unión belül létező létesítményekben.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ellenőrző hatóság biztosítja az irányítási 
és ellenőrzési rendszerek, a műveletek egy 
megfelelő mintája és az éves beszámolók 
ellenőrzésének elvégzését.

A Bizottságnak bejelentett kiadások 
alapján az ellenőrző hatóság biztosítja a 
működési programok irányítási és 
ellenőrzési rendszere megfelelő 
működésének és a műveletek egy 
megfelelő mintájának ellenőrzéseit.
Megfelelő mintavételi eljárásnak számít 
bármilyen statisztikai alapú mintavétel. 
Amennyiben a tevékenységek korlátozott 
száma miatt erre nincs lehetőség, olyan 
hivatalos, nem statisztikán alapuló 
módszert is lehet alkalmazni, amely 
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reprezentatív mintát nyújt az elszámolt 
kiadásokról, és amelynek alapján az 
ellenőrző hatóság helytálló 
következtetéseket vonhat le a rendszer 
hatékony működését illetően.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen ellenőrzések által 
teljesítendő feltételek megfogalmazására.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a megfelelő statisztikai vagy 
nem statisztikai alapú mintavételi 
módszerek meghatározására.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor arról dönt, hogy bekéri-e az 
említett dokumentumokat, a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott operatív 
program irányítási és ellenőrzési rendszere 
hasonló-e az előző programozási 
időszakban alkalmazott rendszerhez, hogy 
az irányító hatóság az igazoló hatóság 
feladatait is betölti-e, valamint a hatékony 
működést igazoló bizonyítékokat.

Amikor arról dönt, hogy bekéri-e az 
említett dokumentumokat, a Bizottság 
kockázatalapú megközelítéssel figyelembe 
veszi, hogy az adott operatív program 
irányítási és ellenőrzési rendszere hasonló-
e az előző programozási időszakban 
alkalmazott rendszerhez, hogy az irányító 
hatóság az igazoló hatóság feladatait is 
betölti-e, valamint a hatékony működést 
igazoló bizonyítékokat.
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 4 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Éves tevékenységi jelentéseikben a 
megbízott utalványozók kifejtik, hogy a 
Bizottság hogyan gyakorolta az 
akkreditációval kapcsolatos felügyeleti 
szerepét.

Indokolás

A módosítás a Számvevőszék 7/2011. sz. véleményének 25. és 26. bekezdésében foglalt 
ajánlást valósítja meg.

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételeket, 
a Bizottság kérésre végrehajtási aktus 
révén külön programot dolgoz ki [a 
költségvetési rendelet 55. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint, közvetlen 
irányítás keretében, a felfüggesztett 
és/vagy visszatérített pénzeszközöknek, 
illetve a kamatbevételeknek és az adott 
tagállam le nem hívott forrásainak 
összekapcsolása, valamint a növekedés 
lehető leghatékonyabb – különösen a 
gazdaság javát szolgáló infrastrukturális 
projektek révén történő – serkentésére 
való felhasználása céljából.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
131 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 137. cikk alapján történő eljárás 
elindításakor a Bizottság csak azon 
számviteli éveket illető kiadásokra 
vonatkozóan hajthat végre pénzügyi 
korrekciót, amelyek esetében az éves 
beszámolókat már benyújtották vagy 
azokat be kellett volna nyújtani. Az e cikk 
(1) és (2) bekezdése alapján lezártnak 
tekintett kiadások, melyek esetében a 132. 
cikk (1) bekezdésében említett hároméves 
időszak lejárt, nem képezhetik pénzügyi 
kiigazítás tárgyát, kivéve, ha a 61. cikk 
rendelkezéseinek nem tejesítése miatt 
szabálytalanság kerül feltárásra, illetve a 
136. cikk (4) és (5) bekezdésében említett 
esetekben. 

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A prioritási tengelyek vagy operatív 
programok szintjén a Bizottság részben 
vagy egészben felfüggesztheti az időközi 
kifizetések egészét vagy egy részét, 
amennyiben: 

(1) A prioritási tengelyek vagy operatív 
programok szintjén a Bizottság részben 
vagy egészben felfüggesztheti az időközi 
kifizetések egészét vagy egy részét az
alábbi feltételek közül egy vagy több 
teljesülése esetén: 

Indokolás

E módosítás a szöveg világosabbá tételét célozza.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapokból nyújtandó, de a (2) (3) Feltéve hogy a szabálytalanságokat 
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bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett operatív 
programban a (4) bekezdés figyelembe 
vételével.

megelőzték, észlelték és kijavították, 
valamint a tagállam által végrehajtott 
megfelelő pénzügyi kiigazítás 
függvényében az alapokból nyújtandó, de a 
(2) bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam csak egyszer
használhatja fel újra az érintett operatív 
programban a (4) bekezdés figyelembe 
vételével.

Indokolás

Annak az elképzelésnek az egyértelművé tétele, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni 
a források újbóli felhasználását, amennyiben maga a tagállam feltárta és megfelelő módon 
nyomon követte a szabálytalanságokat.

Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A pénzügyi korrekciók azon 
tagállami kötelezettségek sérelme nélkül 
történnek, hogy az érintett összegeket az 
adott tagállam a 112. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően visszatéríttesse. 

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi, hogy a visszatérítéseket mindig végre kell hajtani.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság valamely operatív 
programhoz nyújtott uniós hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetésével, a 77. cikknek 
megfelelően, végrehajtási aktusok révén 
pénzügyi korrekciókat hajt végre, 

(1) A Bizottság valamely operatív 
programhoz nyújtott uniós hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetésével, a 77. cikknek 
megfelelően, végrehajtási aktusok révén 
pénzügyi korrekciókat hajt végre, 
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amennyiben – a szükséges vizsgálatokat 
követően – az alábbiakat állapítja meg:

amennyiben – a szükséges vizsgálatokat 
követően – azt állapítja meg, hogy az 
alábbi feltételek közül egy vagy több 
teljesül:

Indokolás

E módosítás a szöveg világosabbá tételét célozza.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nettó korrekciót eredményező bármely 
pénzügyi kiigazítás címzett bevételt képez 
az Unió általános költségvetésének 
ugyanazon alcíme számára.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételeket, 
a Bizottság kérésre végrehajtási aktus 
révén külön programot dolgoz ki [a 
költségvetési rendelet 55. cikke (1) 
bekezdésének a) pontja] szerint, közvetlen 
irányítás keretében, a felfüggesztett vagy 
visszatérített vagy mindkét típusú 
pénzeszközöknek, illetve a 
kamatbevételeknek és az adott tagállam le 
nem hívott forrásainak összekapcsolása, 
valamint a növekedés lehető 
leghatékonyabb – különösen a gazdaság 
javát szolgáló infrastrukturális projektek 
révén történő – serkentésére való 
felhasználása céljából.
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Módosítás 64

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kérésére az Európai Számvevőszék 
véleményt nyilvánít a 20. cikk (4) 
bekezdésében, az 54. cikk (1) 
bekezdésében, az 58. cikkben, a 77. cikk 
(1) bekezdésében, a 112. cikk (2) 
bekezdésében, a 114. cikk (8) 
bekezdésében, a 114. cikk (9) 
bekezdésében, a 114. cikk (10) 
bekezdésében, a 116. cikk (1) 
bekezdésében, a 116. cikk (6) 
bekezdésében és a 136. cikk (6) 
bekezdésében hivatkozott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokról.

Indokolás

A módosítás lehetővé teszi a Parlament és a Tanács számára, hogy kialakítsák saját 
álláspontjukat a Számvevőszék szakértői jelentése alapján.
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