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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság új javaslata számos olyan új elemet tartalmaz, melyek komoly nézeteltérésekre 
adtak okot a Tanácson és az Európai Parlamenten belül is, ez utóbbi esetben nem csak a 
képviselőcsoportok, hanem az egyazon csoporthoz tartozó képviselők között is. Márpedig a 
tét nem elhanyagolható: nem kevesebbről, mint az egyre növő közösség kohéziójáról van szó, 
és a különböző tagállamok, régiók és népek közötti kölcsönös egymástól való függésből eredő 
feszültségeknek a közös szolidaritás alapján történő enyhítéséről. A foglalkoztatás és a 
szociális megfontolások alapján egy ilyen szolidaritás az egyenlő esélyek biztosítása nélkül 
elképzelhetetlen; ennélfogva olyan méltányosan és tartósan kell kezelni a történelmi, 
gazdasági és társadalmi különbségek okozta egyenlőtlenségeket, amennyire csak lehetséges, 
ez lévén azon új évszázad legfőbb célkitűzése, amelyben Európa gazdasági óriássá vált ugyan, 
de még mindig hiányos a szolidaritás sűrű szövésű, harmonikus szövete.

Ugyanakkor az integráció területén való nyilvánvaló múltbeli sikerei és eredményei ellenére 
Európa jelenleg többféle válsággal küzd. Egyszerre néz szembe intézményi, pénzügyi, 
gazdasági, társadalmi és demográfiai jellegű kihívásokkal, valamint az energiapolitika, a 
közlekedés és a logisztika területén megmutatkozó kihívásokkal. Ugyanakkor ezeket úgy is 
lehet tekinteni, mint lehetőségeket, amennyiben a megfelelő változásokon alapulnak, például 
az olyan változások, amelyek fenntartható egyensúlyon alapulnak, folyamatosak és 
kiszámíthatóak. Ennélfogva a radikálisabb változásokat óvatosan és körültekintően kell 
megközelíteni, különösen a végrehajtó intézmények működő rendszere tekintetében.

Ez a jogalkotási javaslat több mint fél évszázados gondolkodásmódon alapul, amely a békét 
és a fejlődést hangsúlyozza, és az alapító tagállamok között a korai időkben kialakult 
szolidaritáson alapul, melyet nem csak a társadalmi szolidaritás, hanem egyre fokozódó 
mértékben a kohézió koncepciója is táplál. Ez vezetett ahhoz a mentalitáshoz, amely az utóbbi 
évtizedekben a bővítések legfontosabb, és ugyanakkor legvonzóbb okává vált az újabb 
tagállamok számára az egyre növekvő Unióban. A mai napig igaz, hogy a közös piac és a 
közös fellépés olyan rendszert fektetett le, amely bizonyos fokig garantálta a szolidaritás 
alapján történő szabályozott újraelosztást.

Mindenkinek egyenlő esélyekkel kell rendelkeznie az európai szolidaritásból való 
részesülésre, kellően figyelembe véve a tagállamok jellemzőit és népességük nagyságát, 
elsősorban úgy, hogy az elfogadásra váró jogi eszközök nem lehetnek elfogadhatatlanul 
hátrányosak az egyes tagállamok számára. Mindez nem kis feladat. Ez azonban nem jelenthet 
felmentést a közös források kezelése fokozódó szigorodásának kívánsága alól, sőt, épp 
ellenkezőleg: az európai adófizetők pénze nem válhat a gondatlanság és a felelőtlenség 
áldozatává.

Ugyanakkor a szigorúság önmagában nem lehet cél, vagy nem írhat elő a végrehajtásért 
felelős tagállamok számára még kivitelezhetetlenebb követelményeket, miközben a 
jogosultságok csökkennek. A jogoknak és a kötelezettségeknek (felelősség) arányosnak kell 
lenniük a jogosultságokkal és az elvárásokkal, továbbá az intézmények közötti 
megoszlásukkal. Az előadó határozott véleménye, hogy a növekvő jogokat nem kell a 
bizottsági felelősség viszonylagos csökkenésének kísérnie. A nemzeti közigazgatási, illetve 
regionális vagy helyi végrehajtó ügynökségek vagy a tagállamok terheinek csökkentése csak 
arányosan és indokolható mértékig módosítható, megfelelő számítások és tényszerű indokok 
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alapján.

A jogalkotási javaslat célja nem más, mint annak biztosítása, hogy az európai polgárok 
közötti szolidaritásra és kohézióra elkülönített minden cent elérje a megfelelő címzettet, nem 
pedig az, hogy végső soron a nagy arányú bővítés elmúltával és a közös és integráltab piac 
fokozódó megszilárdulásával kevesebb forrás jusson azokra a helyekre, ahol arra szükség 
lenne.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A strukturális alapoknak – az 
elgondolásuktól a végrehajtásukig –
figyelembe kell venniük az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag elveit és 
prioritásait, különösen a „Gondolkozz 
előbb kicsiben!” elvet.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak
nemzeti reformprogramjával összhangban
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket,
a különböző területeken, például a 
kultúra, az oktatás és az ifjúság területén 
tevékenykedő partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket, a nemek 
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többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, 
hogy az érintett partnereket
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket, valamint a 
társadalmi befogadást előmozdító nem 
kormányzati szervezeteket és a kultúra, az 
oktatás és az ifjúságpolitika területén 
tevékenykedő szervezeteket. Különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
csoportokra, amelyeket érinthetnek a 
programok, és amelyeknek nehézségeket 
okoz azok befolyásolása. A partnerekkel 
folytatott együttműködésnek a bevált 
gyakorlatokat kell követnie. Valamennyi 
tagállamnak megfelelő szintű technikai 
segítségnyújtást kell biztosítania, hogy 
megkönnyítsék a programozási folyamat 
valamennyi szakaszába való bevonásukat 
és az abban való részvételüket. Az ilyen 
típusú partnerség célja, hogy tiszteletben 
tartsák a többszintű kormányzást, 
garantálják, hogy van felelőse az érdekelt 
felek által tervezett intervencióknak, és 
építsenek a releváns szereplők 
tapasztalatára és szakismeretére. Ezért a
partnereknek a tagállamok intézményi 
struktúráit tükrözve megfelelően kell
képviselniük a különféle területi szinteket. 
A partnereknek kell kiválasztaniuk és 
nevezniük a monitoringbizottságban a 
képviseletüket ellátó tagokat. A 
tagállamok biztosítják, hogy 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió célja a KSK-alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 

(11) Az Unió célja a KSK-alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
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összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése.

összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, figyelembe véve 
az EUSZ 2. cikkét és az EUMSZ 8. és 10. 
cikkét, valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megszüntetése, és hozzáférés biztosítása a 
fogyatékkal élők számára.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió és a tagállamok 
többsége aláírta a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezményt, míg a többi államban 
folyamatban van az egyezmény 
ratifikálása. A vonatkozó projektek 
végrehajtása során fontos, hogy a többek 
között az oktatással, foglalkoztatással és 
akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos, 
ezen egyezményből eredő kötelezettségeket 
a KSK-alapokból támogatott összes 
projektben figyelembe vegyék.

Módosítás 5

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 

(13) Az egyes KSK-alapok pontos hatályát 
az alapokra vonatkozó szabályokban kell 
meghatározni.
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szabályokban kell meghatározni, amely 
hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott –
célkitűzésekre is.

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) Közös stratégiai keretet kell 
meghatározni az Unió harmonikus,
kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődésének előmozdításához és annak 
érdekében, hogy a tagállami és a regionális 
szintű programozási folyamatoknak 
világosabb stratégiai útmutatást 
biztosítson. A közös stratégiai keretnek 
meg kell könnyítenie az uniós intervenció 
KSK-alapok szerinti szektorális és területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt is. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy a közös stratégiai keretet 
olyan főbb intézkedésekkel egészítse ki, 
melyek az uniós célkitűzésekre 
vonatkozóan tesznek a KSK-alapokra 
vonatkozó ajánlásokat.

Módosítás 7

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 

(16) A közös stratégiai keret alapján, 
partnereivel együttműködve és a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden egyes, de különösen az e 
rendeletben említett tagállamoknak a 
nemzeti reformprogramjuknak megfelelő
partnerségi szerződést kell kidolgozniuk. A 
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nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

partnerségi szerződésnek ki kell
választania a közös stratégia keretben 
előírt elemeket és a nemzeti végrehajtási 
folyamatba kell helyeznie azokat, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére, 
valamint rendelkezéseket kell 
megállapítania különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások alapokhoz való 
hozzáférésének biztosítására és a KSK-
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának szavatolására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert és a benne foglaltak 
teljesülésének kritériumait annak 
biztosítására, hogy az uniós támogatás 
hatékony felhasználásához szükséges 
keretfeltételek meglegyenek. A 
beruházások adott eseteiben ennek az
előzetes feltételrendszernek relevánsnak 
kell lennie a KSK-alapok 
hozzájárulásának hatékonysága 
tekintetében. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését 
a Bizottságnak a partnerségi szerződés 
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie, kellően figyelembe véve a 
korábbi tapasztalatokat. Azokban az 
esetekben, ahol a tagállam a Bizottság 
ajánlásai ellenére jelentősen elmarad az 
előzetes feltételrendszer teljesítésétől, a
Bizottság számára lehetővé kell tenni, 
hogy felfüggesssze a program javára 
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történő kifizetéseket. A kifizetés 
felfüggesztésére irányuló döntéskor a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
felfüggesztés gazdasági és társadalmi 
hatását. A felfüggesztést meg kell 
szüntetni és a forrásokat rendelkezésre 
kell bocsátani, amint a tagállam megteszi 
a szükséges lépéseket.

Módosítás 9

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 
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.

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. Az eredményességmérési 
keretnek nagyratörő, de reális célokat és 
mérföldköveket kell megállapítania, és 
kellően figyelembe kell vennie az egyedi 
körülményeket és a tagállam által tervezett 
intervenció jellegét. A Bizottságnak a 
programozási időszak során kétszer 
eredményességértékelést kell szerveznie a 
tagállamok közreműködésével, a tagállam 
és a Bizottság által elfogadott években. A 
Bizottság biztosítja a tagállam számára a 
szükséges technikai segítségnyújtást, ha a 
tagállam nem éri el a kitűzött célokat.
Azokban az esetekben, ahol a 
részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, a Bizottság 
felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket. A kifizetés felfüggesztésére 
irányuló döntéskor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a gazdasági és 
szociális körülmények minden olyan 
változását, amely kihathat a mérföldkövek
vagy a célok elérésére, továbbá a 
felfüggesztés gazdasági és társadalmi
hatásait. A felfüggesztést meg kell 
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szüntetni és a forrásokat rendelkezésre 
kell bocsátani, amint a tagállam megteszi 
a szükséges lépéseket.

Módosítás 10

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 
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 

(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 – nemzeti 
reformprogramjukat figyelembe véve
átirányíthatók az olyan országok gazdasági 
problémáinak kezelésére, ahol ez a helyzet 
fennáll.
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felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Célszerű meghatározni az 
intézkedések azon típusait, amelyeket a 
Bizottság vagy a tagállamok 
kezdeményezésére – a KSK-alapokból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.

(36) Célszerű meghatározni az 
intézkedések azon típusait, amelyeket a 
Bizottság vagy a tagállamok 
kezdeményezésére – a KSK-alapokból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.
Valamennyi tagállamnak megfelelő szintű 
technikai segítségnyújtást biztosít az e 
rendeletben említett partnereknek, 
ideértve tematikus ernyőszervezeteknek, 
nem kormányzati szervezeteknek, 
egyházaknak, társadalmi-gazdasági 
partnereknek és a helyi, városi és 
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regionális hatóságokat képviselő 
hálózatoknak és egyesületeknek a teljes 
programozási folyamatba való bevonásuk 
megkönnyítése érdekében.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Rögzíteni kell ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni.
Az alapokból egy adott tagállamra jutó 
éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell 
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. Egy olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezek az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 

(57) Rögzíteni kell az ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni.
Az alapokból egy adott tagállamra jutó 
éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell 
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. Egy olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezeket az 
ESZA-juttatásokból képezik.
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minimális aránya.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Egyedi szabályokat kell elfogadni a 
monitoringbizottság feladatkörére és az 
alapok által támogatott operatív
programok végrehajtásáról szóló éves 
jelentésekre vonatkozóan.

(65) Amennyiben egy város- vagy 
vidékfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
vagy több operatív program egynél több 
prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott
tevékenységeket az operatív programon 
belüli integrált területi beruházásként kell 
végrehajtani.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Az állampolgároknak joga van tudni, 
hogy az Unió pénzügyi forrásait miként 

(70) Az állampolgároknak joga van tudni, 
hogy az Unió pénzügyi forrásait miként 
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fektetik be. Mind az irányító hatóságok, 
mind a kedvezményezettek kiemelt 
feladata annak biztosítása, hogy a 
megfelelő információ eljut a 
közvéleményhez. A lakosság felé irányuló 
kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel. Az 
alapok eredményeire és az Unió abban 
játszott szerepére vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a potenciális 
kedvezményezettek finanszírozási 
lehetőségekről történő tájékoztatása 
érdekében e rendeletben részletes 
szabályokat kell megállapítani a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekre, valamint az ilyen 
intézkedések egyes technikai jellemzőire 
vonatkozóan.

fektetik be. Mind az irányító hatóságok, 
mind a kedvezményezettek kiemelt 
feladata annak biztosítása, hogy a 
megfelelő információ eljut a 
közvéleményhez. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek, de 
különösen a Bizottság kiemelt feladata 
annak biztosítása, hogy a megfelelő 
információ eljut a közvéleményhez. Az új 
technológia lehetővé teszi, hogy egyetlen 
központi weboldalon grafikus módon 
minden egyes ország tekintetében 
közzétegyék a pénzügyi forgalmat és a
források felhasználásával elért 
eredményeket. Az alapok eredményeire és 
az Unió abban játszott szerepére vonatkozó 
információk széles körű terjesztése és a 
potenciális kedvezményezettek 
finanszírozási lehetőségekről történő 
tájékoztatása érdekében e rendeletben 
részletes szabályokat kell megállapítani a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekre, valamint az ilyen 
intézkedések egyes technikai jellemzőire 
vonatkozóan.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A finanszírozási lehetőségekre és a
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok 
által támogatott műveletek felsorolását.

(71) Az alapok eredményeire és az Unió 
abban játszott szerepére vonatkozó 
információk széles körű terjesztése és a
potenciális kedvezményezettek 
finanszírozási lehetőségekről történő –
különösen az érdekelt feleket képviselő 
szervezeteken keresztül megvalósuló –
tájékoztatása érdekében e rendeletben 
részletes szabályokat kell megállapítani a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedésekre, valamint az ilyen 
intézkedések egyes technikai jellemzőire 
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vonatkozóan.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
85 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(85) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében és a programok 
végrehajtásának hatékonyságát biztosító 
eszközök biztosítására olyan 
intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára a 
kifizetések felfüggesztését a prioritási 
tengely vagy az operatív program szintjén.

(85) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében és a programok 
végrehajtásának hatékonyságát biztosító 
eszközök biztosítására olyan 
intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára a 
kifizetések felfüggesztését a prioritási 
tengely vagy az operatív program szintjén.
A kifizetés felfüggesztésére irányuló 
döntéskor a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a felfüggesztésnek az érintett 
régióra gyakorolt gazdasági és társadalmi 
hatását.

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 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 

(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: közös stratégiai keret
kiegészítése; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság indikatív
meghatározása; a pénzügyi eszközök 
részletes szabályozása (előzetes értékelés, 
támogatások, támogathatóság, nem 
támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
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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 a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

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 a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 
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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.

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

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 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 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 

(2) „közös stratégiai keret”: a tagállamok 
és a régiók szintjén a programozási 
folyamathoz stratégiai iránymutatást 
nyújtó dokumentum, amely megkönnyíti a 
KSK-alapok keretében történő uniós 
beavatkozás ágazati és területi, valamint 
más vonatkozó uniós politikákkal és 
eszközökkel történő összehangolását, és
amely meghatározza azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
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gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot a 
társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható fejlődés megvalósításához. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
142. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 
KSK-alapok kiegészítésére, amelyek az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitűzéseit és céljait a KSK-alapokra 
vonatkozó főbb intézkedésekhez 
hozzárendelik azáltal, hogy mindegyik 
tematikus célkitűzéshez az egyes KSK-
alapok által figyelembe veendő 
ajánlásokként, a beruházási 
prioritásokkal összhangban 
meghatározzák a főbb intézkedéseket, 
figyelembe véve a régiók különböző 
igényeit, kihívásait és lehetőségeit, és a 
fenntartható regionális fejlődéshez 
szükséges rugalmasságot, valamint a 
KSK-alapok keretében együttműködési 
prioritásokat javasolva;

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) „programozás”: szervezésből, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat, 
amelynek célja az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia eléréséhez kapcsolódó uniós és 
tagállami közös fellépések több éven 
keresztüli végrehajtása;

(4) „programozás”: szervezésből, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat a 
partnerek bevonásával és az 5. cikk 
szerinti többszintű kormányzási 
megközelítéssel összhangban, amelynek 
célja az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
eléréséhez kapcsolódó uniós és tagállami 
közös fellépések több éven keresztüli 
végrehajtása;

Módosítás 23
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „állami támogatás”: a Szerződés 107. 
cikkének hatálya alá eső támogatás, amely 
e rendelet értelmében magában foglalja a 
Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletben, az EK-Szerződés 
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 
termelőágazatban nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 
1535/2007/EK bizottsági rendeletben és az 
EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a 
halászati ágazatban nyújtott csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról és az 1860/2004/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2007. július 
24-i 875/2007/EK bizottsági rendeletben 
meghatározott csekély összegű (de 
minimis) támogatást;

(10) „állami támogatás”: az EUMSZ 107. 
cikkének hatálya alá eső támogatás, amely 
e rendelet értelmében magában foglalja a 
Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2006. december 15-i 1998/2006/EK 
bizottsági rendeletben, az EK-Szerződés 
87. és 88. cikkének a mezőgazdasági 
termelőágazatban nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 
1535/2007/EK bizottsági rendeletben, az 
EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a 
halászati ágazatban nyújtott csekély 
összegű (de minimis) támogatásokra való 
alkalmazásáról és az 1860/2004/EK 
rendelet módosításáról szóló, 2007. július 
24-i 875/2007/EK bizottsági rendeletben és 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatást 
nyújtó vállalkozások számára nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 
360/2012/EU bizottsági rendeletben1

meghatározott csekély összegű (de 
minimis) támogatást, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 106. 
cikke (2) bekezdésének az általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások 
nyújtásával megbízott egyes vállalkozások 
javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra 
való alkalmazásáról szóló, 2011. 
december 20-i 2012/21/EU bizottsági 
határozat2 szerinti általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával 
megbízott egyes vállalkozások javára 
közszolgáltatás formájában nyújtott 
állami támogatást;

_______________
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1 HL L 114., 2012.4.26., 8. o.
2HL L 7., 2012.1.11., 3. o.

Indokolás

Mivel az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtása az állami támogatás egyik 
formája, az „állami támogatás” fogalommeghatározásában szerepelnie kell.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 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 – az 5. 
cikkben előírt – 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, figyelembe véve 
nemzeti reformprogramját, miközben 
elismeri régiói eltérő szükségleteit, és a 
fenntartható regionális fejlődéshez 
garantálja a szükséges rugalmasságot, és
amelyet a Bizottság az értékelés és a 
tagállammal folytatott párbeszéd után hagy 
jóvá;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) „előzetes feltételrendszer”: az az 
előre konkrétan és pontosan 
meghatározott kritikus tényező, amely 
bármely KSK-alapból finanszírozandó 
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beruházás konkrét tartalmának hatékony 
végrehajtásához ténylegesen kapcsolódik 
és arra közvetlen hatással van, és amely 
ennek szükséges előfeltétele.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának 
érdekében, figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a Szerződés 121. 
cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokat.

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia végrehajtásának 
érdekében, nemzeti reformprogramjaikkal 
összhangban, figyelembe véve az EUMSZ 
9. cikkét, a vonatkozó integrált 
iránymutatásokat és az EUMSZ 121. 
cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, az 
EUMSZ 148. cikkének (4) bekezdése 
alapján elfogadott tanácsi ajánlásokat.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a KSK-alapokból 
származó támogatás összhangban legyen 
az Unió politikáival és prioritásaival, és 
kiegészítse az Unió más eszközeit.

(2) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a KSK-alapokból 
származó támogatás összhangban legyen 
az Unió érintett politikáival és 
prioritásaival, ideértve a horizontális 
célokat is, és kiegészítse az Unió más 
eszközeit.

Módosítás 28
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének tekintetében.

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok 
végrehajtásához szükséges pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének és a kedvezményezettek 
méretének tekintetében.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok 
eredményességét, különösen figyelemmel 
kísérés, jelentéstétel és értékelés révén.

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok 
eredményességét, különösen figyelemmel 
kísérés, jelentéstétel és értékelés, a 
lehetséges kedvezményezettek számára a 
támogatási lehetőségekről nyújtott 
tájékoztatás, valamint a kohéziós politika 
szerepének és eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala révén.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok a KSK-
alapokkal kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek igazgatási terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(10) A Bizottság és a tagállamok a KSK-
alapokkal kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek igazgatási terhei 
csökkentésének céljával látják el, és a 
nemzeti, regionális és helyi közhatóságok 
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és szervek a közigazgatás különböző 
szintjein irányító hatóságként járnak el.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállamok és a 
regionális hatóságok partnerséget
szerveznek az alábbi partnerekkel:

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) egyéb illetékes közigazgatási hatóságok;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket,
a nem kormányzati szervezeteket, köztük 
a társadalmi befogadást előmozdító nem 
profitorientált szervezeteket, illetve a 
kulturális, oktatási és ifjúsági politika 
területén tevékenykedő szervezeteket, és a 
nemek közötti egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.
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Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamoknak partnerségre kell 
lépniük azon intézményekkel, 
szervezetekkel és csoportokkal, amelyek 
hatással lehetnek a programok 
végrehajtására, illetve amelyeket érinthet 
a programok végrehajtása. Különös 
figyelmet kapnak azok a csoportok, 
amelyeket érinthetnek a programok, de 
azok befolyásolása esetén nehézségekkel 
szembesülhetnek, ilyenek különösen a 
kiszolgáltatott és marginalizálódott 
csoportok.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének és az (1) bekezdésben 
említett partnerségi szerződésnek
megfelelően a különböző területi szinteket 
képviselő és a tagállamok intézményi 
felépítését tükröző partnereket időben és 
következetesen bevonják a partnerségi 
szerződés és az elért eredményekről szóló 
jelentések elkészítésének és a programok
kidolgozásának, végrehajtásának,
figyelemmel kísérésének és értékelésének 
minden szakaszába. A partnerek részt 
vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség 
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex – európai gazdasági és 
társadalmi partnerekkel, valamint európai 
partnerszervezetekkel folytatott 
konzultációt követő – elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség 
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A KSK-alapok végrehajtása során az 
illetékes hatóságok e rendelet 5. cikke (1) 
bekezdésének c) pontja szerint ösztönzik a 
partnerek megfelelő részvételét és a 
pénzügyi intézkedésekhez való 
hozzáférését, különösen a szegénység 
elleni küzdelem és a társadalmi 
befogadás, a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és az esélyegyenlőség 
területén.  

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség és
megkülönböztetésmentesség propagálása

Az esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség propagálása
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Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a
nők és férfiak közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elvének a 
KSK-alapok előkészítésének, 
programozásának és végrehajtásának, 
illetve nyomon követésének és 
értékelésének valamennyi szakaszába 
időben és következetes módon történő 
koherens beépítését, és a nemek közötti 
egyenlőség szempontjának a költségvetés 
készítésekor való figyelembe vételét 
(„gender budgeting”) magában foglaló 
értékelési eljárás alkalmazását.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során az 
egyenlő esélyek előmozdítása, továbbá a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, és megbizonyosodnak arról, 
hogy szegregációra nem kerül sor 
eközben, ugyanakkor különös figyelemet 
fordítanak azokra, akiknek többszörös 
megkülönböztetést kell elszenvedniük.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élők 

számára
A tagállamok és a Bizottság biztosítja, 
hogy a programok előkészítésének és 
végrehajtásának valamennyi szakaszában 
biztosítsák a hozzáférést a 
fogyatékossággal élők számára.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

(3) a mikro-, kis- és középvállalkozások,
valamint az önálló vállalkozók, továbbá a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(6) a környezet és a biodiverzitás védelme, 
valamint az energia- és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

(8) a fenntartható és minőségi
foglalkoztatás előmozdítása és a munkaerő
önkéntes mobilitásának támogatása;

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem;

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység, valamint a hátrányos 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

(10) beruházások az oktatás, a képzés, 
beleértve a szakképzés, a
képességfejlesztés és az élethosszig tartó 
tanulás területén;

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) a korlátozott mobilitással rendelkező 
személyek, köztük az időskorúak és a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférhetőségét segítő beruházások;
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Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás, továbbá az érdekelt 
felek kapacitásépítésének előmozdítása.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret az I. 
mellékletben meghatározottak szerint a
tagállamok és a régiók szintjén, továbbá a 
KSK-alapoknak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiai célkitűzések és célok 
megvalósításához a programozási 
folyamathoz stratégiai iránymutatást 
nyújt, figyelembe véve a régiók különböző 
igényeit, kihívásait és lehetőségeit, és a 
fenntartható regionális fejlődéshez 
szükséges rugalmasságot.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tartalom Tartalom
A közös stratégiai keret határozza meg: Az európai gazdasági és társadalmi 

partnerekkel együttműködve a közös 
stratégiai keret határozza meg:

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
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esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. 
cikkében említett sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek előtt álló fő 
területi kihívásokat;
c) a KSK-alapok végrehajtására vonatkozó 
horizontális politikákat és politikai 
célkitűzéseket;

c) a KSK-alapok végrehajtására vonatkozó 
horizontális politikákat és politikai 
célkitűzéseket;

d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;
e) a KSK-alapok közötti, valamint más 
vonatkozó uniós politikákkal és 
eszközökkel történő összehangolás 
mechanizmusait, beleértve a külső 
együttműködési eszközöket is;

e) a KSK-alapok közötti, valamint más 
vonatkozó uniós politikákkal és 
eszközökkel történő összehangolás 
mechanizmusait, beleértve a külső 
együttműködési eszközöket is;

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a Tanács 
által elfogadott ajánlások között.

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása, az uniós politikák egyéb 
eszközei és az EUMSZ 121. cikke (2) 
bekezdése alapján kiadott vonatkozó 
országspecifikus ajánlások és az EUMSZ 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a Tanács 
által elfogadott ajánlások között, a nemzeti 
reformprogramokkal összhangban.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az e rendelet elfogadásától számított 
három hónapon belül a 142. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a közös stratégiai 
keret alábbiakkal történő kiegészítésére:
a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedésekre 
vonatkozó ajánlások;
b) a KSK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint az EUMSZ 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
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területek előtt álló fő területi kihívások;
c) az egyes KSK-alapok együttműködési 
tevékenységeinek prioritásai, szükség 
esetén figyelembe véve a makroregionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat, a tagállamok prioritásaival 
összhangban.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elfogadás és felülvizsgálat törölve
A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 
hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.
Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.
A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok, 
amennyiben szükséges, partnerségi 
szerződésük és programjaik módosítását 
javasolják az átdolgozott közös stratégiai 
kerettel való összhang biztosítása 
érdekében.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hatóságokkal együttműködve – előkészíti 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra szóló partnerségi
szerződését.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok
és a regionális hatóságok az 5. cikkben 
említett partnerekkel együttműködve 
készítik el. A partnerségi szerződést a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd útján 
készítik elő.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A közös stratégiai keret elfogadását 
követő 6 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 

i. az egyenlőtlenségek és a fenntartható
fejlesztési szükségletek elemzése a közös 
stratégiai keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és az e rendelet 6., 7., 7a. és 
8. cikkében előírt horizontális elvek,
valamint a javasolt intézkedések 
tekintetében, figyelembe véve az EUMSZ
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bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

121. cikkének (2) bekezdése szerinti, 
vonatkozó alkalmazandó országspecifikus 
ajánlásokban és az EUMSZ 148. cikkének
(2) bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott
célokat, valamint a tagállam nemzeti 
reformprogramját;

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

ii. a programok összefoglaló elemzése, 
amely indokolja a tematikus célkitűzések 
kiválasztását, a KSK-alapok indikatív 
elosztását és az egyes KSK-alapok 
esetében várható főbb eredmények 
összefoglalását;

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. valamennyi tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapoknál várható 
főbb eredmények összefoglalása;

törölve

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
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fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak az indikatív felsorolásával, 
amelyek az ERFA-rendelet 8. cikkében 
említett városfejlesztési platformban részt 
vesznek;

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés, a szegénység vagy
társadalmi kirekesztés nagy kockázatával
szembesülő célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a fogyatékossággal élőkre és a
marginalizálódott közösségekre a
szegénység elleni küzdelemre irányuló 
nemzeti stratégiák végrehajtásának 
támogatása érdekében a vonatkozó KSK-
alapoknak szánt indikatív forráselosztással;

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az, hogy a KSK-alapok miként 
járulnak hozzá a szegénység 
felszámolására irányuló, a nemzeti 
reformprogramokban részletesen 
meghatározott integrált nemzeti stratégiák 
végrehajtásához, és miként támogatják a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett valamennyi csoport 
befogadását, a nemzeti szociális 
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jelentésekre alapozva;

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) integrált megközelítés a 
munkanélküliség által leginkább sújtott 
földrajzi területek egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a fiatalok 
munkanélküliségére, kiemelve az 
alapokhoz kapcsolódó stratégiákban a 
munkanélküliség csökkentésére irányuló 
intézkedéseket, valamint az e célra szánt 
összegeket;

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – 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. a releváns előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk ütemterve, 
amennyiben az előzetes feltételeket nem 
teljesítették;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében
meghatározott, az elért eredményekről 

iv. a többszintű kormányzás 
megközelítésének végrehajtása és az 5. 
cikkben említett partnerek bevonása 
érdekében hozott intézkedések és ezek
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szóló jelentés előkészítésében; hatákonysága, a partnerek indikatív 
listája és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a partnerségek nemzeti szintű 
végrehajtásának útjában álló jogi és 
adminisztratív jellegű akadályok 
azonosítása és az e nehézségek kezelésére 
előirányzott intézkedések;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. a megfelelő meglévő nemzeti, 
regionális és helyi partnerségek és 
többszintű kormányzási struktúrák 
meghatározása, és ezek 
figyelembevételének módjai;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok és – adott esetben – a 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerősítése, és az e célból 
tett intézkedések;

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok, a kedvezményezettek és az 
5. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett partnerek igazgatási 
kapacitásának megerősítése, és az e célból 
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tett intézkedések;

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb
négy hónappal határozatot hoz a 
partnerségi szerződés 14. cikke a) 
pontjának iii., iv., vi. és vii. alpontja, 
továbbá d) pontjának i–iii. alpontja alá 
eső elemeinek elfogadásáról, feltéve hogy 
a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették. A 
partnerségi szerződés 2014. január 1-je 
előtt nem lép hatályba.

Módosítás 68

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
kiemelt céljainak elérése kapcsán a 
legnagyobb hozzáadott értéket teremtő 
intézkedésekre összpontosítják, kezelve a
nemzeti reformprogramok és egyéb 
stratégiák összefüggésében megjelenő, a
Szerződés 121. cikkének (2) bekezdése 
szerinti országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikkének (4) bekezdése 
alapján elfogadott tanácsi ajánlásokban 
azonosított kihívásokat és figyelembe véve 
a nemzeti, regionális és helyi
szükségleteket.
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Módosítás 69

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket és a teljesítéshez 
szükséges megfelelő kritériumokat az 
adott alapra vonatkozó szabályokban 
határozzák meg.

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

(2) A tagállamok értékelik, hogy a
beruházás adott eseteiben a KSK-alapok 
hozzájárulásának hatékonysága 
tekintetében releváns előzetes
feltételrendszer a kormányzás különböző 
szintjei közötti hatáskörmegosztásnak 
megfelelően teljesül-e. Az értékelésnek 
közös módszertanon kell alapulnia, és az 
értékelésbe be kell vonni az 5. cikkben 
említett partnereket.

Módosítás 71

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 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben az előzetes 
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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.

feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
kifizetés felfüggesztésére irányuló 
döntéskor a Bizottság figyelembe veszi a 
felfüggesztés gazdasági és társadalmi 
hatását. Amennyiben a már teljesített 
előzetes feltételrendszert a program 
végrehajtása során nem tartják fenn, a 
Bizottság ez alapján is felfüggesztheti a 
kifizetéseket. A felfüggesztést 
megszüntetik és a forrásokat 
rendelkezésre bocsátják, amint a tagállam 
megteszi a szükséges lépéseket.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdés értelmében történő 
fellépéskor a Bizottság kellően figyelembe 
veszi az érintett tagállamban fennálló 
helyzetet és a tagállam korábbi 
tapasztalatait a vonatkozó előzetes 
feltételrendszer teljesítése tekintetében.

Módosítás 73

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék

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

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben valamennyi 
tagállamban 2017-ben és 2019-ben
felülvizsgálja a programok teljesítését az 
adott partnerségi szerződésben és a 
programokban meghatározott 
eredményességi keretre tekintettel. Az 
eredményességi keret létrehozásának 
módszere az I. mellékletben kerül 
meghatározásra.

(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben valamennyi 
tagállamban felülvizsgálja a programok 
teljesítését az adott partnerségi 
szerződésben és a programokban 
meghatározott eredményességi keretre 
tekintettel. A programozási időszakban 
kétszer kerül sor az eredményesség 
értékelésére. A tagállamok és a Bizottság 
megegyeznek abban, hogy mely években 
kerüljön sor az értékelésre. Az
eredményességi keret létrehozásának 
módszere az I. mellékletben kerül 
meghatározásra.

Indokolás

A különböző tagállamokbeli helyzetet figyelembe véve, a rugalmasság biztosítása érdekében 
az eredményességértékelés módját a tagállamnak és a Bizottságnak kölcsönösen el kell 
fogadnia.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, 2017-ben és 2019-ben a tagállamok 
által benyújtott jelentésekben bemutatott 
információk és értékelések alapján.

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, az eredményességértékelés éveiben
a tagállamok által benyújtott jelentésekben 
bemutatott információk és értékelések 
alapján.
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Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az értékelésnek figyelembe kell 
vennie a gazdasági és szociális 
körülmények minden olyan változását, 
amely kihathat a programok 
mérföldköveinek elérésére.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A kifizetések felfüggesztésének 
megelőzése érdekében a fent említett 
értékelésen kívül a programokat a 
Bizottságnak folyamatosan figyelemmel 
kell kísérnie, ami korai előrejelző 
rendszerként működik, hogy ezáltal 
azonosíthatók legyenek az olyan 
programok, amelyek nem járulnak hozzá 
a KSK-alapok céljainak és célkitűzéseinek 
teljesítéséhez.

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el a 
2016. évre meghatározott mérföldköveket, 

(1) Ha az első eredményességértékelés 
évében a teljesítés azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el
az első értékelés évét megelőző évre 
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akkor a Bizottság ajánlásokat tesz az 
érintett tagállamnak.

meghatározott mérföldköveket, akkor a 
Bizottság ajánlásokat tesz az érintett 
tagállamnak.

Módosítás 79

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(2) A második eredményességértékelés 
évében végzett felülvizsgálat alapján a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot hoz, hogy többek között 
figyelembe véve a külső feltételeket és az 
Unió, valamint az érintett tagállam GDP-
jének változásait, megállapítsa mindegyik
KSK-alap és tagállam tekintetében, hogy 
mely programok és prioritások teljesítették 
a mérföldköveket. A Bizottság – a 26. cikk 
szerint – jóváhagyja az érintett programok 
módosítását.

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben említett 
eredményességértékelés azt mutatja, hogy 
egy prioritás jelentősen elmaradt a 
teljesítési keretrendszerben meghatározott
mérföldkövektől, a Bizottság – az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
eljárás szerint és a Bizottság korábbi 
megjegyzéseivel összhangban –
felfüggesztheti a program prioritására szánt 
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részét. összes időközi kifizetést vagy annak egy 
részét. A kifizetés felfüggesztésére 
irányuló döntéskor a Bizottság figyelembe 
veszi a felfüggesztés gazdasági és 
társadalmi hatásait. A felfüggesztést 
megszüntetik és a forrásokat 
rendelkezésre bocsátják, amint a tagállam 
megteszi a szükséges lépéseket.

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Makrogazdasági feltételrendszer Támogatás a komoly költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamok számára

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze
a partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködésben. Mindegyik tagállam 
konzultációs tervet dolgoz ki és a 
programok véglegesítése előtt közzéteszi a 
konzultációk eredményeit.



PE486.190v02-00 44/128 AD\908400HU.doc

HU

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Módosítás 85

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A több alapból (ERFA, ESZA, 
Kohéziós Alap, EMVA, ETHA) 
finanszírozott programok igénybevétele 
kifejezetten ösztönzendő. Ebből a célból a 
Bizottság – az alapok arányossága elvének 
tiszteletben tartása mellett – e programok 
előkészítését és megvalósítását ösztönző 
intézkedéseket fogad el.

Módosítás 86

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 

Minden prioritás mennyiségi és minőségi
mutatókat határoz meg a tagállam múltbeli 
eredményei és kihívásai alapján, 
összhangban a 7., 7a. és 8. cikkben 
lefektetett horizontális elvekkel a program 
végrehajtásában a célkitűzések 
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tartalmazzák: megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Módosítás 87

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
minőségi és mennyiségi mutatókat 
határoznak meg, amelyeket 
programspecifikus mutatókkal lehet 
kiegészíteni.

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kizárólag a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó programok kivételével 
mindegyik program tartalmazza a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását.

A kizárólag a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó programok kivételével 
mindegyik program tartalmazza a 7., 7a. és 
8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását és a 
tagállamok múltbeli eredményein és 
kihívásain alapuló minőségi és 
mennyiségi mutatókat.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
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vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve az előzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelőségét, a 
programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti releváns
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
kiadott vonatkozó tanácsi ajánlásokkal, 
figyelembe véve az előzetes értékelést. Az 
értékelés különösen a program 
stratégiájának megfelelőségét, a 
programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

Módosítás 90

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 
hozzájuk a felülvizsgált programot és adott 
esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződést.

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre és a fenntartható fejlődésre
vonatkozó stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerződést. Csatolni kell hozzájuk a 
felülvizsgált programot és adott esetben a 
felülvizsgált partnerségi szerződést.

Módosítás 91

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok módosítását a 24. cikkben 
előírt követelmények szerint kell 
végrehajtani, különösen a horizontális 
elvekkel kapcsolatosakat, ideértve a 
partnerségi elvet és a többszintű 
kormányzás megközelítését. A programok 
módosítása iránti kérelmek a felülvizsgált 
programokon és adott esetben a 
felülvizsgált partnerségi szerződéseken is 
alapulnak.

Módosítás 92

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
valamint a műveletek előkészítésében,
különösen nagyprojektek, pénzügyi 
eszközök és a közszféra és a magánszféra 
közötti együttműködések esetében.

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
valamint a műveletek előkészítésében, a 
jelentős innovációs lehetőségeket hordozó 
nagy- és kisprojektek, pénzügyi eszközök 
és a közszféra és a magánszféra közötti 
együttműködések esetében.

Módosítás 93

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív jellemzőinek bevonása, 
hálózatépítés és adott esetben 
együttműködés.

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív és szociokulturális jellemzőinek 
bevonása, hálózatépítés és adott esetben 
együttműködés.
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Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A fenntartható helyi fejlesztési 
stratégiákat a programok illetékes irányító 
hatóságai által erre a célra felállított 
bizottság választja ki. Az 5. cikkben 
említett partnereknek képviseletet kell 
biztosítani ebben a bizottságban. 
Különösen a gazdasági és szociális 
partnerek képviselete lesz erős. 

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tanácsadás költségeit.

Módosítás 96

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők. Ebben az 
esetben külön nyilvántartásokat kell 
vezetni az egyes finanszírozási formákra 
vonatkozóan.

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal, mikrohitelekkel és 
garanciadíj-támogatásokkal ötvözhetők.
Ebben az esetben külön nyilvántartásokat 
kell vezetni az egyes finanszírozási 
formákra vonatkozóan.

Módosítás 97

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

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának 
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj-
támogatások, mikrohitelek és pénzügyi 
eszközök együttese révén történő 
támogatásának előzetes értékelésére, 
további egyedi szabályokat határozhat meg 
a kiadások támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a
városfejlesztés vagy városrehabilitáció
célját szolgáló befektetések keretében 
történő föld vagy ingatlan 
hozzájárulásokat, ahol a föld, illetve az 
ingatlan a befektetés részét képezi. Az 
ilyen föld- vagy ingatlanhozzájárulások 
támogathatók, amennyiben az 59. cikkben 
meghatározott feltételek teljesülnek.

(3) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a
város- és/vagy vidékfejlesztés célját, 
csakúgy, mint a városi és/vagy vidéki 
területek rehabilitációját szolgáló 
befektetések keretében történő föld- vagy
ingatlan-hozzájárulásokat, ahol a föld, 
illetve az ingatlan a befektetés részét 
képezi. Az ilyen föld- vagy 
ingatlanhozzájárulások támogathatók, 
amennyiben az 59. cikkben meghatározott 
feltételek teljesülnek.
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Módosítás 99

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 7 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. Az ezen időszak után 
fennmaradó összeget átutalják az Európai 
Unió költségvetésébe.

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről.

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről, 
figyelmet fordítva az adminisztratív terhek 
megkettőződésének és a további terheknek 
az elkerülésére.

Módosítás 101

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és a
partnerek képviselőiből áll. A 
monitoringbizottság minden tagja szavazati 
joggal rendelkezik.

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és az 
5. cikkben említett partnerek képviselőiből 
áll, különös tekintettel az érintett 
programok előkészítésébe bevont 
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partnerekre. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.
A tagállamok biztosítják, hogy a nők és a 
férfiak képviselete kiegyensúlyozott legyen 
a monitoringbizottságban.

Módosítás 102

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerek választják és nevezik ki a 
monitoringbizottságban őket képviselő 
tagokat.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közzéteszik a monitoringbizottság 
tagjainak jegyzékét.

Módosítás 104

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az elnököt delegáló szerv olyan 
központi hivatalként működik, amely 
támogatja a partnereket feladataik 
ellátása, valamint az elnököt az ülések 
előkészítése, lebonyolítása és az ülések 
eredményességének biztosítása érdekében. 
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Módosítás 105

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek 
elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

(1) A monitoringbizottság évente legalább
kétszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései
megvalósítása érdekében elért 
eredményeket, valamint a 6., 7., 7a. és 8. 
cikkében előírt horizontális elvek 
tiszteletben tartását. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek 
elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintő valamennyi kérdést.

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintő valamennyi kérdést, beleértve az 
eredményességértékelést is.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és értékelése 
tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 

(4) A kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív terhek csökkentése 
érdekében a monitoringbizottság 
ajánlásokat adhat ki az irányító hatóság 
számára a program végrehajtása és 
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figyelemmel követi. értékelése tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

Módosítás 108

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A monitoringbizottság jóváhagyja a 
programoknak a 44. cikkben említett éves 
végrehajtási jelentéseit, és a 46. cikkben 
említett, elért eredményekről szóló 
jelentéseket.

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése, valamint az 
adminisztratív eljárások egyszerűsítése
érdekében tett intézkedéseket, a program 
végrehajtását esetlegesen érintő kérdéseket, 
valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket is.
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Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 
amennyiben az értékelések ezt bizonyítják.
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket és 
beszámolva az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról.

(3) Az első eredményességértékelés évében
benyújtott éves végrehajtási jelentés 
tartalmazza és értékeli a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat és a program 
célkitűzéseinek megvalósításában elért 
eredményeket, beleértve a KSK-alapok 
hozzájárulását az eredménymutatók 
változásaihoz, amennyiben az értékelések 
ezt bizonyítják. A jelentés értékeli az 
intézkedések végrehajtását is, figyelembe 
véve a 6., 7., 7a. és 8. cikkben 
meghatározott elveket és beszámolva az 
éghajlatváltozással, a szegénység 
csökkentésével, valamint az általános 
munkanélküliségi ráta és a fiatalok 
munkanélküliségi rátájának 
csökkentésével kapcsolatos célokra 
felhasznált támogatásról.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott 
információk és értékelések mellett 
tartalmazza a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményekre 
vonatkozó adatokat és azok értékelését, 
valamint a program hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához.

(4) A második eredményességértékelés 
évében benyújtott éves végrehajtási 
jelentés és a KSK-alapokra vonatkozó záró 
végrehajtási jelentés a (2) és (3) 
bekezdésben meghatározott információk és 
értékelések mellett tartalmazza a program 
célkitűzéseinek megvalósításában elért 
eredményekre vonatkozó adatokat és azok 
értékelését, valamint a program 
hozzájárulását az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához.
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Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves felülvizsgálati ülés több 
programmal is foglalkozhat. 2017-ben és 
2019-ben az éves felülvizsgálati ülés a 
tagállam összes programjával foglalkozik, 
és figyelembe veszi a tagállam által az elért 
eredményekről ezekben az években a 46. 
cikk szerint benyújtott jelentéseket.

(2) Az éves felülvizsgálati ülés több 
programmal is foglalkozhat. Az
eredményességértékelés éveiben az éves 
felülvizsgálati ülés a tagállam összes 
programjával foglalkozik, és figyelembe 
veszi a tagállam által az elért 
eredményekről ezekben az években a 46. 
cikk szerint benyújtott jelentéseket.

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam és a Bizottság 
megállapodhatnak, hogy egy adott program 
éves felülvizsgálati ülését csak 2017-ben és 
2019-ben tartják meg.

(3) A tagállam és a Bizottság 
megállapodhatnak, hogy egy adott program 
éves felülvizsgálati ülését csak az 
eredményességértékelés éveiben tartják 
meg.

Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan a tagállamok múltbeli 
teljesítményei és kihívásai alapján
meghatározott, ésszerű, mérhető, minőségi 
és mennyiségi mérföldkövek és az 
éghajlatváltozással, a szegénység 
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csökkentésével, valamint az általános 
munkanélküliségi ráta és a fiatalok 
munkanélküliségi rátájának 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
tekintetében;

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep.

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep, beleértve a részt vevő 
partnerek jegyzékét, a feladatköreiket, a 
programról és a partnerség elvének 
végrehajtásáról alkotott véleményüket, 
valamint nézeteik figyelembevételének 
módját.

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre.

(5) a 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére készített, az 
elért eredményekről szóló éves jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést, különös tekintettel az
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia
megvalósításában elért eredményekre, 
valamint az e stratégia kiemelt 
kezdeményezéseivel kapcsolatos célokra.

Módosítás 117

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés



AD\908400HU.doc 57/128 PE486.190v02-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz 
képest33, valamint – adott esetben – a 
bruttó hazai termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz, az 
éghajlati célokhoz, a horizontális 
mutatókhoz képest33, valamint – adott 
esetben – a bruttó hazai termékhez (GDP-
hez) és a munkanélküliséghez, valamint a 
minőségi munkahelyekhez képest. A 
tagállamok az egy lakosra jutó GDP-
mutatóján kívül egyéb társadalmi és 
környezeti mutatókat is használhatnak 
annak érdekében, hogy szociálisan 
megfelelőbb rálátásuk legyen az értékelt 
régiókban vagy tagállamokban jellemző 
általános jóléti helyzetre.

Módosítás 118

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(2) A tagállamok biztosítják a minőségi és 
mennyiségi értékelések elvégzéséhez 
szükséges forrásokat, továbbá az 
értékelésekhez szükséges adatok –
beleértve a közös minőségi és mennyiségi, 
és adott esetben a programspecifikus 
mutatókra vonatkozó adatokat –
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

Módosítás 119

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre, az e rendelet 6., 
7., 7a. és 8. cikkében előírt horizontális 
elvekre és prioritásokra, és figyelembe 
véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

Módosítás 120

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések, valamint 
az e rendelet 6., 7., 7a. és 8. cikkében 
előírt horizontális elvek összhangját a 
közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

Módosítás 121

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a programra vonatkozóan javasolt 
mutatók relevanciáját és egyértelműségét;

e) a programra vonatkozóan javasolt és 
horizontális mutatók relevanciáját és 
egyértelműségét;
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Módosítás 122

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

(l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét, összhangban 
a 7. cikkben meghatározott elvekkel;

Módosítás 123

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(la) a tervezett intézkedések 
megfelelőségét a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférésének biztosítására;

Módosítás 124

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét.

m) a fenntartható fejlődés, a társadalmi 
befogadás és a szegénységcsökkentési 
célok tekintetében való teljesítmény
előmozdítása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét.

Módosítás 125

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy Az utólagos értékeléseket a Bizottság a 
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a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

tagállamokkal szoros együttműködésben
végzi. Az utólagos értékelések során az 
alapokra vonatkozó szabályokban 
meghatározott egyedi követelményeknek 
megfelelően megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához, valamint az 
e stratégia kiemelt kezdeményezéseivel 
kapcsolatos célokat. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Módosítás 126

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a forrásokhoz való hozzáféréshez 
nyújtott támogatás, elsősorban a kkv-k és 
a mikrovállalkozások számára.

Módosítás 127

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 

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és –
különösen civil társadalmi szervezetek 
közötti, köztük 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 
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Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti
kommunikációjához, amennyiben azok
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

tevékenységekhez rendelt források 
hozzájárulnak az Európai Unió kohéziós 
politikával kapcsolatos politikai prioritásai
szervezeti kommunikációjának 
fedezéséhez, amennyiben ezek a 
prioritások kapcsolódnak a rendelet 
általános célkitűzéseihez.

Módosítás 128

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az 5. cikkben említett szociális 
partnerek és civil társadalmi szervezetek 
kapacitásépítésének támogatása, külnösen 
a kiszolgáltatott csoportok képviselőinek 
bevonása tekintetében, és az uniós szinten 
a kohéziós politikával foglalkozó, a 
nemzeti és regionális partnereket 
hálózatba szervező nem kormányzati 
szervezetek ernyőszervezeteinek, szociális 
partnereknek, helyi, városi és regionális 
hatóságokat képviselő hálózatoknak és 
egyesületeknek nyújtott támogatás.

Módosítás 129

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(jb) a helyi fejlesztési stratégiák 
megtervezése és végrehajtása érdekében a 
30. cikkben említett helyi akciócsoportok 
meglévő és új tematikus hálózataiban 
folytatott véleménycseréket és 
együttműködést ösztönző támogatás.
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Módosítás 130

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak, az 5. 
cikkben említett partnereknek, a szociális
és gazdasági partnerek erős képviseletével 
– a 30. cikkben említett helyi 
akciócsoportok közötti, nemzeti szinten 
folyó véleménycseréknek és a bevált 
gyakorlatok cseréjének ösztönzése 
érdekében – és a kedvezményezetteknek a 
KSK-alapok igazgatásával és 
igénybevételével kapcsolatos kapacitásai 
megerősítését szolgáló további
intézkedéseket. Ezek az intézkedések az 
előző és a következő programozási 
időszakra vonatkozhatnak.

Módosítás 131

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Valamennyi tagállam megfelelő 
szintű technikai segítségnyújtást biztosít 
operatív programjai során az 5. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett partnereknek, hogy 
megkönnyítsék a partnerségi szerződések 
előkészítésébe és végrehajtásába, valamint 
a programok előkészítésébe, 
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végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe való bevonásukat és 
részvételüket.

Módosítás 132

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Valamennyi tagállam hatékony 
technikai segítségnyújtást biztosít 
valamennyi operatív programja során, 
hogy megkönnyítse a nem kormányzati 
szervezeteknek az alapok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe való bevonását és részvételét.

Módosítás 133

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

(1) Az európai területi együttműködési 
programok keretében teljesített kiadások 
kivételével a kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

Módosítás 134

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság egyedi támogatási 
rendszert hoz létre az európai területi 
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együttműködési programok keretében 
teljesített kiadások vonatkozásában a 
hatékony felhasználásuk fokozása 
érdekében.

Módosítás 135

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Visszatérítendő támogatás esetében a 
támogatást nyújtó szervnek, illetve a 
tagállam más illetékes hatóságának 
visszafizetett támogatást külön számlán
kell nyilvántartani, és azt újra fel kell 
használni ugyanarra a célra vagy a program 
célkitűzései szerint.

Visszatérítendő támogatás esetében a 
támogatást nyújtó szervnek, illetve a 
tagállam más illetékes hatóságának 
visszafizetett támogatást külön számviteli 
kód alatt kell nyilvántartani, és azt újra fel 
kell használni ugyanarra a célra vagy a 
program célkitűzései szerint.

Módosítás 136

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
100 000 EUR-t nem meghaladó támogatás;

c) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
200 000 EUR-t nem meghaladó támogatás;

Módosítás 137

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közvetlen költségek 
20 %-áig terjedő átalány, amikor az 
átalányt egy igazságos, méltányos és 
ellenőrizhető számítási módszerrel 
számítják ki, illetve egy olyan módszerrel, 
amelyet a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott, hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 

a) a támogatható közvetlen költségek 
30 %-áig terjedő átalány, amikor az 
átalányt egy igazságos, méltányos és 
ellenőrizhető számítási módszerrel 
számítják ki, illetve egy olyan módszerrel, 
amelyet a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott, hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
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támogatási konstrukcióknál használnak; támogatási konstrukcióknál használnak;

Módosítás 138

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15 %-áig terjedő átalány;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 20 %-áig terjedő átalány;

Módosítás 139

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 140

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 

(1) A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás arányosan visszafizetendő, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, kkv-k 
esetében pedig három éven belül, illetve, 
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szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

Módosítás 141

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azoknál az ESZA-ból, valamint a többi 
KSK-alapból támogatott műveleteknél, 
amelyek nem infrastrukturális vagy 
termelő beruházások, az alapból történő 
támogatás csak akkor fizetendő vissza, ha 
az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
értelmében a beruházás fenntartásra 
kötelezett, és ha az ezekben a 
szabályokban meghatározott időszakon
belül a termelő tevékenység megszűnik 
vagy áthelyezésre kerül.

(2) Azoknál az ESZA-ból, valamint a többi 
KSK-alapból támogatott műveleteknél, 
amelyek nem infrastrukturális vagy 
termelő beruházások, az alapból történő 
támogatás csak akkor fizetendő vissza, ha 
az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
értelmében a beruházás fenntartásra 
kötelezett, és ha 10 éven belül a termelő 
tevékenység megszűnik vagy áthelyezésre 
kerül.

Módosítás 142

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 143

Rendeletre irányuló javaslat
74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 

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

tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:

Módosítás 144

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Valamennyi alapból támogatandó 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” a tagállamokban és 
régiókban; valamint

a) Valamennyi alapból támogatandó 
„növekedést, munkahelyteremtést és 
társadalmi integrációt szolgáló 
beruházások” a tagállamokban és 
régiókban; valamint

Módosítás 145

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A strukturális alapok támogatják a 
növekedés és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célt az 
1059/2003/EK rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 2. szintjének (a 
továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelő 
valamennyi régióban.

(1) A strukturális alapok támogatják a 
növekedést, munkahelyteremtést és 
társadalmi integrációt szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célt az 
1059/2003/EK rendelettel létrehozott 
statisztikai célú területi egységek 
nómenklatúrája 2. szintjének (a 
továbbiakban: NUTS 2. szint) megfelelő
valamennyi régióban.

Módosítás 146

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi három NUTS 2. szintű 

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

Módosítás 147

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 % (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára, különös tekintettel az esetleges 
kivételekre a nagy népsűrűségű nemzeti 
fővárosok és a nemzeti népesség ottani 
rendkívüli koncentrációja esetében, a 
partnerségi szerződés alapján;

Módosítás 148

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) támogatásra jogosult népesség, időskori 
függőségi ráta, népsűrűség, regionális 
prosperitás, nemzeti prosperitás, egy 
lakosra jutó nettó korrigált rendelkezésre 
álló jövedelem, valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Módosítás 149

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 

(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. Ha 
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rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

a partnerségi szerződéssel összhangban 
egy régiókategória minimumrészesedése 
nem éri el a minimális szintet, az ilyen 
csökkenést az egyéb régiókategóriák 
növelésével kell kompenzálni. Az összes 
régiókategóriát megillető források 
tagállami szintű összege tehát nem lehet 
kevesebb, mint a minimális szintek 
alkalmazásával kapott tagállami szintű 
összeg. E rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Módosítás150

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 151

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források 0,2 %-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
városfejlesztés területén.

7. A Bizottság kezdeményezésére a
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források 1%-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
város- és vidékfejlesztés területén.

Módosítás 152

Rendeletre irányuló javaslat
85 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 6 %-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Indokolás

A jelenlegi szabályozás szerint hatályos rendelkezések alapján nem indokolt további terheket 
róni a tagállamokra. Ezenkívül figyelembe kell venni a kohéziós politika összetettségének 
magas szintjét, és tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét a Szerződésben rögzített 
módon.

Módosítás 153

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság és a tagállamok figyelembe 
veszik az általános makrogazdasági 
feltételeket és egyedi vagy különleges 
körülményeket, mint például privatizáció 
vagy a közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások kivételes szintje egy 
tagállamban a 2007–2013 közötti 
időszakban. Figyelembe veszik a 
strukturális alapokból juttatott nemzeti 
összegekben történt változásokat is a 
2007–2013 közötti időszakhoz képest.

A Bizottság és a tagállamok figyelembe 
veszik az általános makrogazdasági 
feltételeket és egyedi vagy különleges 
körülményeket, amelyek a közkiadások 
vagy egyenértékű strukturális kiadások 
kivételes módosulását eredményezhetik
egy tagállamban a 2007–2013 közötti 
időszakban. Figyelembe veszik a 
strukturális alapokból juttatott nemzeti 
összegekben történt változásokat is a 
2007–2013 közötti időszakhoz képest.

Módosítás 154

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét fenntartották-
e, a partnerségi szerződés benyújtásának 
időpontjában vizsgálják meg (előzetes 
vizsgálat) 2018-ban (félidős vizsgálat) és 
2022-ben (utólagos vizsgálat).

Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét fenntartották-
e, a partnerségi szerződés benyújtásának 
időpontjában (előzetes vizsgálat), majd
félidős vizsgálat, végül pedig utólagos 
vizsgálat keretében ellenőrzik.

Módosítás 155

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ha az utólagos vizsgálat során a 
Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott 
tagállam nem tartotta fenn a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások partnerségi 
szerződésben meghatározott 
referenciaszintjét a III. mellékletnek 
megfelelően, a Bizottság pénzügyi 
korrekciót hajthat végre. Annak eldöntése 
során, hogy végrehajtson-e pénzügyi 
korrekciót, a Bizottság figyelembe veszi, 
hogy a tagállam gazdasági helyzete 
jelentősen változott-e a félidős vizsgálat 
óta, és a változást akkor figyelembe vették-
e. A pénzügyi korrekcióra vonatkozó 
részletes szabályokat a III. melléklet 3. 
pontja tartalmazza.

(6) Ha az utólagos vizsgálat során a 
Bizottság azt állapítja meg, hogy egy adott 
tagállam nem tartotta fenn a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások partnerségi 
szerződésben meghatározott 
referenciaszintjét a III. mellékletnek 
megfelelően, a Bizottság pénzügyi 
korrekciót hajthat végre. A Bizottság csak 
akkor dönthet arról, hogy végrehajtson-e 
pénzügyi korrekciót, ha úgy véli, hogy a 
tagállam nem tette meg az általa ezzel 
kapcsoltban javasolt ajánlások 
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, és 
figyelembe kell vennie, hogy a tagállam 
gazdasági helyzete jelentősen változott-e a 
félidős vizsgálat óta, és a változást akkor 
figyelembe vették-e.  A pénzügyi 
korrekcióra vonatkozó részletes 
szabályokat a III. melléklet 3. pontja 
tartalmazza.

Módosítás 156

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra irányuló 
operatív programok tartalma és elfogadása

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra irányuló 
operatív programok tartalma, elfogadása és 
módosítása

Módosítás 157

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
egy tematikus célkitűzésnek felel meg, és 
az adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. 
Kellően indokolt körülmények esetében a 
prioritási tengely vonatkozhat egynél több 
régiókategóriára és egynél több alapra. 
Az ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések egy vagy több kiegészítő
beruházási prioritását kombinálhatja a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

Módosítás 158

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 

iii. azon városok, funkcionális városi 
területek és rehabilitációra váró külvárosi 
területek indikatív jegyzéke, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
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[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a(z)
…/EU [ERFA] rendelet 7. cikkének (2) 
bekezdése alapján a városok számára 
irányítási célokra juttatott forrásokat; az 
integrált tevékenységekre juttatott ESZA-
támogatás indikatív éves elosztása;

Módosítás 159

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii a. a szegénységgel leginkább sújtott 
vidéki mikrorégiók jegyzéke és az integrált 
intézkedéseket célzó ESZA-, ERFA- és 
EMVA-támogatások indikatív éves 
eloszlása;

Módosítás 160

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. azoknak a területeknek a
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre;

iv. azoknak a területeknek az indikatív
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre;

Módosítás 161

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – v i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz;

vi. a tervezett támogatások hozzájárulása a 
makro-regionális stratégiákhoz és a tengeri 
medencékkel és hegyvidéki térségekkel
kapcsolatos stratégiákhoz;
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Módosítás 162

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a regionális demográfiai kihívások, 
valamint a szegénység és a 
munkanélküliség által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy társadalmi
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségletei kezelése terén történő 
hozzájárulás, különös tekintettel a 
fogyatékossággal élő személyekre és a 
marginális helyzetű közösségekre, 
valamint az indikatív forráselosztás;

Módosítás 163

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés és 
operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó 
intézkedések leírása és azok ütemterve;

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés és 
operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott releváns előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó 
intézkedések leírása és azok ütemterve;

Módosítás 164

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés 

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek csökkentése érdekében tervezett 
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elérése érdekében tervezett intézkedések, 
valamint azok céljainak meghatározása;

intézkedések, valamint azok céljainak 
meghatározása;

Módosítás 165

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – f pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nagyprojektek felsorolása, amelyeknél 
a főbb munkák végrehajtásának tervezett 
kezdeti napja 2018. január 1. előtt van;

iii. a nagyprojektek indikatív felsorolása, 
amelyeknél a főbb munkák 
végrehajtásának tervezett kezdeti napja 
2018. január 1. előtt van;

Módosítás 166

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenőrző hatóság azonosítása;

i. az irányító hatóság, az igazoló hatóság és 
adott esetben az ellenőrző hatóság 
azonosítása;

Módosítás 167

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen 

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása, valamint a szegregáció 
újbóli kialakulásának elkerülése
érdekében az operatív program 
előkészítése, tervezése és végrehajtása és 
különösen a finanszírozáshoz való 
hozzájutás során hozott konkrét 
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megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

intézkedések leírása, figyelembe véve az 
ilyen megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit;

Módosítás 168

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii a. azon konkrét intézkedések leírása, 
melyek hozzáférést biztosítanak a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
az operatív program előkészítése, tervezése 
és végrehajtása során;

Módosítás 169

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesülésének érdekében hozott 
intézkedések leírása az operatív program 
szintjén és műveleti szinten, valamint a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítására hozott konkrét 
intézkedések leírása.

Módosítás 170

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii a. az uniós szegénységcsökkentési 
céloknak a hátrányos helyzetű csoportok 
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társadalmi integrációjának ösztönzése 
révén való elérése érdekében hozott 
konkrét intézkedések leírása;

Módosítás 171

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek és az 5. cikk (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett partnereknek az e bekezdés i., ii. 
és iii. alpontjában meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó véleményét.

Módosítás 172

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
révén – határozatot fogad el az operatív 
program jóváhagyásáról.

(5) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
révén – határozatot fogad el az operatív 
program azon elemeinek jóváhagyásáról, 
melyek a (2) bekezdés a) pontjának ii. 
alpontja, b) pontjának i–ii. alpontja, d) 
pontja, e) pontjának i–ii. alpontja, g) 
pontjának i–ii. alpontja és h) pontjának i–
ii. alpontja alá esnek.

Módosítás 173

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alapok a növekedést és
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél alá tartozó operatív programokat 
közösen támogathatják.

(1) Az alapok a növekedést, 
munkahelyteremtést és társadalmi 
integrációt szolgáló beruházások cél alá 
tartozó operatív programokat közösen 
támogathatják.

Módosítás 174

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10 %-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Módosítás 175

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan kiszolgáltatott csoportokra, mint 
a fiatalokra, a nőkre, a migránsokra, a 
tartós munkanélküliekre, a szegény 
idősekre, a fogyatékossággal élőkre és az 
etnikai kisebbségekre fókuszáló operatív 
programok jogosultak arra, hogy a 
referenciaként megadott földrajzi 
korlátoktól függetlenül, területeken 
átnyúlóan működhessenek.

Módosítás 176
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Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történő alkalmazkodás szükségleteit, 
valamint a katasztrófarezilienciát;

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történő alkalmazkodás szükségleteit, 
a katasztrófarezilienciát, valamint szem 
előtt tartva a kohézió és a fejlődés 
szempontjából kedvező társadalmi hatást;

Módosítás 177

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) a közös cselekvési terv nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására és 
megkülönböztetés megelőzésére gyakorolt 
hatásainak az elemzése;

(6) a közös cselekvési terv, a 7. cikkben 
előírt, nemek közötti egyenlőség 
előmozdítására és megkülönböztetés 
megelőzésére gyakorolt hatásainak az 
elemzése;

Módosítás 178

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) a közös cselekvési terv által a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférésére gyakorolt hatások elemzése;

Módosítás 179

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felülvizsgálja a közös cselekvési terv 
mérföldkövei, kimenetei és eredményei 

a) felülvizsgálja a közös cselekvési terv 
mérföldkövei, kimenetei és eredményei 
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elérése terén tett előrehaladást; elérése terén tett előrehaladást, és 
továbbítja az eredményeket a 
monitoringbizottságnak;

Módosítás 180

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfontolja és jóváhagyja a közös 
cselekvési terv módosítására vonatkozó 
javaslatokat, hogy figyelembe vegyen a 
terv végrehajtását akadályozó minden 
lehetséges problémát.

b) megfontolja és jóváhagyja a közös 
cselekvési terv módosítására vonatkozó 
javaslatokat, hogy figyelembe vegyen a 
terv végrehajtását akadályozó minden 
lehetséges problémát, és továbbítja az 
eredményeket a monitoringbizottságnak.

Módosítás 181

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott város- vagy vidékfejlesztési
stratégia vagy megállapodás alapján 
integrált megközelítés szükséges egy vagy 
több operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

Módosítás 182

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a fogyatékossággal élő személyek 
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hozzáférését biztosító intézkedések;

Módosítás 183

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) a szegénység elleni küzdelem 
érdekében hozott és a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi integrációját 
ösztönző intézkedések;

Módosítás 184

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. április 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következő év 
április 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt 
be a Bizottság számára a 44. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően. A 2016-ban 
benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és 2013. 
december 31. közötti időszakra vonatkozik.

(1) 2016. június 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következő év 
június 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt 
be a Bizottság számára a 44. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően. A 2016-ban 
benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és 2013. 
december 31. közötti időszakra vonatkozik.

Módosítás 185

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben, illetve 2019-ben
benyújtott éves végrehajtási jelentés a 44. 
cikk (3), illetve a 44. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a 2. 
bekezdésben meghatározott információkat 
tartalmazza és értékeli az alábbiakkal 

(3) Az eredményességértékelés éveiben
benyújtott éves végrehajtási jelentés a 44. 
cikk (3), illetve a 44. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a 2. 
bekezdésben meghatározott információkat 
tartalmazza és értékeli, és az operatív 
program tartalmától és célkitűzéseitől 
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együtt: függően tájékoztatást nyújthat az 
alábbiakról:

Módosítás 186

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést és 
az operatív program keretében végrehajtott, 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható város- és 
vidékfejlesztést és az operatív program 
keretében végrehajtott, az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztéseket;

Módosítás 187

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését) érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének az 
operatív programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

e) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében hozott egyedi 
intézkedések, illetve a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének az operatív 
programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások, valamint a szegénység elleni 
küzdelem érdekében hozott és a 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
integrációját ösztönző intézkedések;

Módosítás 188

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférését biztosító konkrét 
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intézkedések;

Módosítás 189

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

i. eredmények a regionális demográfiai 
kihívásokat, valamint a szegénység és a 
munkanélküliség által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy társadalmi 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelését célzó 
intézkedések végrehajtása terén, különös 
tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyekre és a marginális helyzetű 
közösségekre, az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

Módosítás 190

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, április 
30-ig, július 31-ig és október 31-ig
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) Az irányító hatóság január 31-ig és
július 31-ig elektronikus úton továbbítja a 
Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

Módosítás 191

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nyilvánosság tájékoztatása a 
programozás ütemezéséről és a 
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partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésének valamennyi szakaszában 
lefolytatott kapcsolódó nyilvános 
konzultációs folyamatok várható 
ütemezéséről;

Módosítás 192

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az EU intézményei és a tanácsadó 
szervek tudatosságnövelő intézkedéseket 
szerveznek a kohéziós politika 
működésének bemutatása érdekében.

Módosítás 193

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégia a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
hozzáférhető.

Módosítás 194

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapok az éves juttatás legfeljebb 
0,35 %-áig finanszírozhatják a technikai 
segítségnyújtást.

Az alapok az éves juttatás legfeljebb 
0,25 %-áig finanszírozhatják a technikai 
segítségnyújtást.

Módosítás 195

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet egy operatív programon belül
egyetlen alapból finanszírozott prioritási 
tengely, illetve egyedi operatív program.

(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet egy operatív programon belüli
prioritási tengely egésze vagy annak egy 
része, illetve egyedi operatív program.

Módosítás 196

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) 85 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75 %-a;

Indokolás

Annak érdekében, hogy az ESZA-forrásokat hatékonyan használják fel és hasznosítsák, 
azoknak a régióknak, amelyek egy főre jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban nem érte el 
az EU-25 tárgyidőszakban mért GDP-átlagának a 75 %-át, és jelenleg megfelelnek az 
átmeneti vagy fejlettebb régiók kategóriájának, magasabb társfinanszírozási arányt kell 
biztosítani.

Módosítás 197

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) a prioritási tengely jelentősége az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, figyelemmel a konkrét 
kezelendő hiányosságokra;

(1) a prioritási tengely jelentősége az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiának 
a végrehajtásában, figyelemmel a konkrét 
hiányosságokra és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
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vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
kezdeményezéseinek céljaira;

Módosítás 198

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a szegénység csökkentése és a 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
integrációjának ösztönzése, különösen 
integrált aktív befogadási 
megközelítéseken keresztül;

Módosítás 199

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) a prioritási tengely jelentősége az 
általános munkanélküliségi ráta és a 
fiatalok munkanélküliségi rátájának 
csökkentésében, különösen azokban a 
tagállamokban, ahol a munkanélküliségi 
ráta számottevőem meghaladja az európai 
átlagot;

Módosítás 200

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
a közreműködő szervezet és a tagállam 
vagy az irányító hatóság között létrejött 
írásos megállapodással (továbbiakban: 
globális támogatás). A közreműködő 

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
a közreműködő szervezet és a tagállam 
vagy az irányító hatóság között létrejött 
írásos megállapodással (továbbiakban: 
globális támogatás). A kisebb nem 
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szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességét, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmét biztosítandó.

kormányzati szervezetek strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítése érdekében az irányító 
hatóság ösztönzi a kis nagyságrendű és 
célzott egyedi globális támogatások 
használatát. A közreműködő szervezetnek 
garanciákat kell nyújtania fizetőképességét, 
illetve az érintett területre, valamint az 
igazgatási és pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó szakértelmét biztosítandó.

Módosítás 201

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2 %-a;

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a;

Indokolás

Az a) b) és c) pontban fenn kell tartani a jelenlegi szabályozás (az 1083/2006/EK rendelet 82. 
cikke) által adott lendületet a nagyobb stabilitás és a jobb fenntarthatóság, valamint annak 
biztosítása érdekében, hogy Európában orvosolni lehessen a gazdasági válság 
következményeit.

Módosítás 202

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;
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Módosítás 203

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

c) 2016-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;

Módosítás 204

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
tagállamhoz kapcsolódó összeg bármely 
olyan része tekintetében, amelyet az 
operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő harmadik pénzügyi év december 
31-ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

Módosítás 205

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely jelentősen elmarad az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldkövektől;
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Módosítás 206

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Módosítás 207

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jogbiztonság érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdése 
alkalmazásában súlyosnak minősíthető 
fogalmak és helyzetek tekintetében.

Módosítás 208

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
szintjének megállapítására.

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, valamint hogy meghatározza 
az e cikk alapján súlyos hiányosságnak 
minősülő eseteket, továbbá, hogy 
elfogadja az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének kritériumait. 

Módosítás 209
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Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Megállapodás esetén a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett uniós alapokat 
a 135. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Módosítás 210

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Pénzügyi korrekciók alkalmazásához a 
Bizottság – végrehajtási aktusok révén – a 
meghallgatást követő hat hónapon belül, 
vagy ha a tagállam vállalja, hogy a 
meghallgatás után további információkat 
nyújt be, ezen információk kézhezvételét 
követő hat hónapon belül hoz határozatot. 
A Bizottság az eljárás során benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt 
figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül 
sor meghallgatásra, a hat hónapos időszak 
a Bizottság által a meghallgatásra küldött 
meghívó időpontjától számított két hónap 
elteltével kezdődik.

(5) Megállapodás hiányában és pénzügyi 
korrekciók alkalmazásához a Bizottság –
végrehajtási aktusok révén – a 
meghallgatást követő hat hónapon belül, 
vagy ha a tagállam vállalja, hogy a 
meghallgatás után további információkat 
nyújt be, ezen információk kézhezvételét 
követő hat hónapon belül hoz határozatot. 
A Bizottság az eljárás során benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt 
figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül 
sor meghallgatásra, a hat hónapos időszak 
a Bizottság által a meghallgatásra küldött 
meghívó időpontjától számított két hónap 
elteltével kezdődik.

Módosítás 211

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

Módosítás 212

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret

E keret célja, hogy a 10. cikkel 
összhangban stratégiai iránymutatást 
nyújtson a tagállamok és a régiók szintjén 
a programozási folyamathoz, valamint az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
céljainak és célkitűzéseinek 
megvalósításához hozzájáruló KSK-
alapokhoz.  E cél megvalósítása 
érdekében ez a keret meghatározza a fő 
tematikus célkitűzéseket, és azonosítja az 
ezekhez kapcsolódó átfogó kihívásokat, 
részletesen ismerteti a KSK-alapok és az 
egyéb uniós politikák eszközei közötti, 
illetve a KSK-alapok közötti szinergiákat 
és koordinációs mechanizmusokat, 
valamint meghatározza a területi 
együttműködés prioritásait.
Az e mellékletben szereplő kereten felül a 
Bizottságnak a KSK-alapokra 
vonatkozóan ajánlott cselekvések nem 
kimerítő jellegű jegyzékének a 142. cikkel 
összhangban, különösen felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus formájában történő 
elfogadásával kell támogatnia a 
tagállamokat és a régiókat. A nem 
kimerítő jellegű jegyzék a KSK részeként a 
tagállamok és a régiók számára 
útmutatást kell adnia arról, hogyan 
ültethetik át a 9. cikkben megállapított 
tematikus célkitűzéseket a 
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programozásba, figyelembe véve a régiók 
különböző igényeit, kihívásait és 
lehetőségeit, és a regionális fenntartható 
fejlődéshez szükséges rugalmasságot.
1. Horizontális elvek és átfogó kihívások
1.1 Partnerség és többszintű kormányzás 
1.1.1 A többszintű kormányzás elve a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően összehangolt és 
partnerségben végrehajtott fellépést 
igényel. Formája – különösen az uniós 
szakpolitikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését képviseli, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
1.1.2 A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése, 
valamint az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
prioritások teljesítése érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét.
1.1.3 A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamok és a 
régiók megteszik a következő lépéseket:
a) a partnerség végrehajtása az 5. cikkel 
összhangban;
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusok létrehozása;
c) rendszeres jelentéstétel a partnerség 
megvalósításáról.
1.1.4 A KSK-alapok megvalósításának 
minden egyes szintjén partnerségeket kell 
kialakítani annak érdekében, hogy a 
regionális és helyi hatóságokat 
közvetlenül bevonják a partnerségi 
szerződések és a programok 
előkészítésébe, illetve e programok 
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kidolgozásába, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe. A szociális és 
gazdasági partnereket, más hatóságokat, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületeket, köztük a környezetvédelmi 
partnereket, valamint az esélyegyenlőség 
és a megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket és testületeket is be kell 
vonni a partnerségek biztosítása 
érdekében, a szakpolitikai végrehajtás 
valamennyi szakaszában.
1.1.5 A partnerekkel folytatott 
együttműködés a legjobb gyakorlatokat 
követi. a tagállamoknak és az irányító 
hatóságoknak a jelenlegi és a következő 
programozási időszakban technikai 
segítségnyújtásuk egy részét annak 
biztosítására kell felhasználniuk, hogy a 
partnerek, különösen a kis helyi 
hatóságok, a gazdasági és szociális 
partnerek, illetve a nem kormányzati 
szervezetek rendelkezzenek a partnerségi 
szerződés és a programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében való részvételhez szükséges 
kapacitással.
1.2 Fenntartható fejlődés
1.2.1 A fenntartható fejlődés elve – amint 
azt az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikke megállapítja – a fejlődés 
olyan elképzelésére vonatkozik, amely 
szerint a társadalmi, gazdasági és 
környezeti szempontokat kell integrálni a 
jelenlegi és a jövőbeli generációk 
jólétének és jobb életminőségének 
mérlegelésekor.
1.2.2 A fenntartható fejlődés 
szempontjainak, valamint a szennyező 
fizet elvnek ezért minden terv szerves 
részét kell képeznie, a tervezéstől a 
teljesítésig és a figyelemmel kíséréstől az 
értékelésig. A szennyező fizet elvének 
alkalmazásától való eltekintést csak 
kivételes esetekben lehet megengedni, 
feltéve, hogy egyértelmű enyhítő 
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intézkedések kerülnek bevezetésre.
1.2.3 A tagállamoknak és régióknak 
valamennyi rendelkezésre álló uniós 
szakpolitikai eszközt be kell vetniük az 
előttük álló összetett kihívások kezelésére.
Az éghajlatváltozás kezelése céljából a 
forrásokat a megelőző és enyhítő 
intézkedésekre kell összpontosítani. A 
KSK-alapokból támogatott új 
beruházásoknak eleve ellenállónak kell 
lenniük az éghajlatváltozással és a 
természeti katasztrófák hatásával 
szemben.
1.2.4 Az ERFA-nak és a KA-nak 
folytatnia kell a jelentős beruházásokat a 
tagállamok és régiók infrastruktúráiban, 
hogy teljesítse a vízügyi keretirányelv és 
más vonatkozó irányelvek követelményeit.
Léteznek a fenntartható cselekvésekhez 
való hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások és újak jelennek meg, az 
ERFA-nak ezért továbbra is támogatnia 
kell az e területen zajló kutatást. Az ilyen 
támogatás célja, hogy kiegészítse a 
Horizont 2020 hatálya alá tartozó 
intézkedéseket. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozását az 
EVMA-ból és az ETHA-ból lehet 
megoldani. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon egyéb 
gazdálkodók számára, amelyek esetében a 
kötelező környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokat okoztak.
1.2.5 A fenntartható fejlődésre törekvés 
nem lehet technikai gyakorlat. Annak 
biztosítása érdekében, hogy ezt a célt 
beépítsék a KSK-alapok gyakorlati 
működésébe, az irányító hatóságoknak 
kellően és következetesen figyelembe kell 
venniük ezt a célt a program teljes 
életciklusában, és tevékenyebb 
megközelítést kell alkalmazniuk a 
beavatkozások környezeti szempontból 
káros hatásainak csökkentésére, egyebek 
közt a következő intézkedések 
megtételével:
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a) a beruházások leginkább 
forráshatékony lehetőségek felé terelése,
b) a beruházás szükségességének gondos 
mérlegelése, ahol e beruházások jelentős 
káros környezeti hatással járnak,
c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására, 
d) zöld közbeszerzés alkalmazása,
e) a beruházásoknak az összes felhasználó 
hozzáférhetőségére való irányítása, 
hozzájárulva az akadálymentes 
környezethez a fogyatékossággal élők 
számára.
1.3 A nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség előmozdítása 
1.3.1 A tagállamoknak és régióknak a 
KSK-alapok végrehajtásának összes 
szakaszában megfelelő lépéseket kell 
tenniük az egyenlőtlenségek 
megszüntetése, a nők és férfiak közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
irányultságon alapuló megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.
1.3.2 A tagállamoknak és régióknak 
törekedniük kell a férfiak és nők közötti 
egyenlőség célkitűzésére, és megfelelő 
lépéseket kell tenniük, hogy a KSK-
alapokból társfinanszírozott programok 
műveleteinek előkészítése, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során 
megakadályozzanak mindenfajta 
megkülönböztetést, és egyértelműen 
nevezzék meg azokat a cselekvéseket, 
amelyek a programokban ennek az elvnek 
a figyelembevételét szolgálják.
1.3.3 A nők – mind munkáltatóként, mind 
munkavállalóként megvalósuló – nagyobb 
munkaerő-piaci részvétele serkentené az 
Unió gazdaságát. A nők foglalkoztatási 
arányának növelése által felszabadított 
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tevékenységi potenciál kulcsfontosságú az 
Európa 2020 stratégia foglalkoztatással 
kapcsolatos célkitűzéseinek teljesítéséhez. 
A nők munkaerő-piaci részvételének 
akadályaival ezért teljes körűen 
foglalkozni kell, többek között a nők K+F 
terén megvalósuló nagyobb részvételének 
ösztönzése és a nők „zöld munkahelyek” 
terén zajló képzésbe és szakképzésbe való 
bevonásával. A tagállamoknak és 
régióknak biztosítaniuk kell, hogy az 
ESZA-n felül az ERFA, a KA, az ETHA
és az EMVA is finanszírozzon olyan 
tevékenységeket, amelyek elősegítik a nők 
gazdasági függetlenségét, hozzájárulnak a 
munka és a családi élet közötti megfelelő 
egyensúly eléréséhez, és előmozdítják a 
nők mint vállalkozók lehetőségeit.
1.3.4 A programok nyomon követése és 
értékelése elősegíti a KSK-alapoknak a 
nemek közötti egyenlőséghez való várható 
hozzájárulásával elért hatás mérését.
1.3.5. Az esélyegyenlőségi testületek által 
az ESZA, az ERFA és a Kohéziós Alap 
programjairól kiadott vélemények célja 
annak biztosítása, hogy az összes 
szükséges rendelkezés érvényben legyen. 
Ezenfelül határozottan ajánlott az 
esélyegyenlőségi testületek vagy a 
megkülönböztetés elleni küzdelem terén 
tevékenykedő egyéb szervezetek bevonása, 
hogy az alapok előkészítése, figyelemmel 
kísérése és értékelése során biztosított 
legyen a szükséges szakértelem. I 
melléklet (új) – 1 rész – 1.4 szakasz – 1.4.1 
bekezdés
1.4 Hozzáférhetőség
1.4.1 A nyilvánosságnak nyújtott és a 
KSK-alapokból társfinanszírozott 
valamennyi terméknek és szolgáltatásnak 
hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek 
részeként a hátrányos helyzetű csoportok, 
köztük a fogyatékossággal élők 
integrációjához elengedhetetlen az 
akadálymentes épített környezet, a 
közlekedés, valamint az információs és 
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kommunikációs technológiák biztosítása 
és előmozdítása a tagállamok által tett 
megfelelő lépésekkel, összhangban a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, 2008. május 3. óta hatályban lévő 
ENSZ-egyezménnyel, valamint az ENSZ-
egyezmény végrehajtására irányuló 
politikákkal.. 
1.4.2 A fogyatékkal élő személyek jobb 
munkaerő-piaci integrációja és a 
társadalomban való teljes mértékű 
részvételük lehetővé tétele szempontjából 
lényegbevágó szükségleteik megfelelő 
kezelése.
1.4.3 Amennyiben az EU 2020 stratégia 
céljait el kívánják érni, a tagállamoknak 
és régióknak továbbra is segíteniük kell a 
társadalmi kohéziót az EU összes 
régiójában, a gazdasági és területi 
kohézióval egyenlő feltételek mellett. 
Ennek érdekében az egyes 
régiókategóriák esetében az ESZA 
minimális részarányát a 84. cikk (3) 
bekezdése szerint határozzák meg.
1.5 Demográfia
1.5.1 A következő évtizedekben a 
demográfiai változáshoz való 
alkalmazkodás a tagállamok és régiók 
előtt álló fő kihívások egyike. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2 A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és kezelni. A 
demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló, személyre szabott stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek megteremtése 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
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KSK-alapokra kell támaszkodniuk.
1.5.3 Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
köztük a fogyatékossággal élő fiatalabb 
személyek, a társadalmak és az 
államháztartások számára. A 
tagállamoknak és a régióknak a KSK-
alapokat kell használniuk az összes 
korcsoport integrációját elősegítő 
intézkedések meghozatalakor. A KSK-
alapok egyik közvetlen feladata, hogy a 
teljes uniós lakosság potenciáljának 
maximalizálásához való hozzájárulásuk 
keretében elősegítsék a meglévő 
humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, többek között a fiatalok 
munkanélküliségének kezelésére irányuló 
erőfeszítések révén. Mindez az oktatás 
minimumszintjeinek és minőségének 
biztosítása és a szociális támogatási 
rendszerek bővítése útján érhető el. Az 
egészségügyi infrastruktúrákba való 
beruházások szintén az Európai Unió 
összes polgárának hosszú és egészséges 
aktív életvitelének célját szolgálják. 
1.5.4 A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik összeállításakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változások által leginkább érintett 
régiókban intézkedéseket kell 
meghatározniuk az alábbi célból:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka, a magánélet és a 
családi élet közötti egyensúly javítása 
révén; 
b) a foglalkoztatás bővítése; az oktatásba 
és a kutatásba való befektetések révén a 
termelékenység és a gazdasági eredmény 
növelése;
c) az oktatás és a szociális támogatási 
rendszerek megfelelőségére és minőségére 
való összpontosítás; valamint
d) egészségügyi ellátás, szociális 
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szolgáltatások és tartós gondozás 
biztosítása, ideértve az infrastrukturális 
beruházást is.
1.6 Foglalkoztatás
1.6.1 A tagállamoknak és régióknak az 
EUMSZ 9. cikkében foglaltaknak 
megfelelően biztosítaniuk kell a 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítását. A tagállamoknak és 
régióknak az összes KSK-alap keretében 
végzett cselekvés előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése és 
értékelése során biztosítaniuk kell ennek 
érvényesítését, valamint a 
foglalkoztathatóság kötelező elvként való 
beépítését az ERFA, az ESZA és a 
Kohéziós Alap programjaiba.
1.6.2 A nemzeti, regionális, helyi és egyéb 
érintett hatóságoknak azonosítaniuk kell 
mindazon projekteket, amelyek a 
társadalmi kohézió garantálása érdekében 
megvalósuló munkahelyteremtés 
szempontjából a legnagyobb hatással 
bírnak. Az alapoknak külön figyelmet kell 
fordítaniuk az átszervezési és áthelyezési 
folyamatok által érintett régiókra és 
vállalkozásokra.
1.6.3 Az uniós átlaghoz képest magas 
fiatalkori munkanélküliségi rátával 
rendelkező régiókban prioritásként kell 
kezelni, hogy minőségi munkahelyeket 
teremtsenek a fiatalok számára.
1.7 A szegénység csökkentése és a 
társadalmi befogadás
1.7.1 Elsőbbséget kell biztosítani azon 
projekteknek, amelyek a foglalkoztatási 
célokat integrált aktív befogadási 
megközelítést érvényesítő stratégiákkal 
ötvözik, így például a generációk közötti 
szolidaritás erősítésére irányuló regionális 
vagy helyi szintű projekteknek, vagy azon 
projekteknek, amelyek kifejezetten 
hozzájárulnak a nemek közötti 
egyenlőséghez és a kiszolgáltatott 
csoportok, köztük a dolgozó szegények 
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aktív befogadásához.
1.8 Integrált megközelítés 
1.8.1 A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energiával kapcsolatos 
aggodalmak; az életkorral kapcsolatos 
problémák és a demográfiai változás; 
technológiai átalakulás és innovációs 
követelmények; valamint a jövedelmi 
egyenlőtlenség és a szociális szegregáció. 
E kérdések bonyolult természete és 
kölcsönös összefonódása azt jelenti, hogy 
a siker érdekében integrált, több ágazaton 
átívelő és többdimenziós megoldásokra 
van szükség. 
1.8.2 Ebben az összefüggésben a KSK-
alapok segítik a különböző uniós alapok 
lehetőségeit olyan integrált csomagokban 
egyesíteni, amelyek az Európa 2020 
céljainak és célkitűzéseinek elérése 
érdekében kifejezetten igazodnak a sajátos 
helyi és regionális igényekhez.
1.8.3 A leghátrányosabb helyzetű 
térségekben a társadalmi kirekesztés csak 
átfogó, több forrásból finanszírozott 
programok keretében kezelhető sikeresen, 
amelyek az emberi erőforrások és a 
szociális infrastruktúra egymással 
párhuzamos fejlesztésére irányulnak. 
Ezért létfontosságú az ESZA és az ERFA 
közötti szinergia megőrzése.
1.8.4 Az Európa 2020 stratégia 
támogatására irányuló legmegfelelőbb 
beavatkozások meghatározását célzó 
stratégiáik és programjaik kidolgozásakor 
a tagállamoknak és régióknak különös 
figyelmet kell fordítaniuk a döntő területi, 
strukturális és intézményi jellemzőkre, 
mint például a szóban forgó régió 
összeköttetése, az akadálymentes 
környezet, a foglalkoztatási jellemzők és a 
munkaerő mobilitása; a vidék-város 
kapcsolatok, a különböző ágazatok közötti 
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helyi függőségek, a kulturális örökség; az 
idősödés és a demográfiai eltolódások stb.
1.8.5 A tagállamoknak és régióknak meg 
kell vizsgálniuk, hogy melyek az előttük 
álló legfőbb társadalmi kihívások. E 
kihívásokra adott válaszuk keretében azt 
is meg kell fontolniuk, hogy polgáraik 
jólétét illetően melyek azok a szempontok, 
amelyeket szakpolitikai eszközök 
segítségével kívánnak befolyásolni és 
megerősíteni, valamint hogy egy tagállam 
vagy régió sajátos kontextusában miként 
kell az adott szakpolitikát kialakítani és 
megvalósítani.
1.8.6 Az egyedi regionális igényekhez 
igazodó, helyes politikák előmozdítása 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
tovább kell fejleszteniük a szakpolitikák 
kialakítására és megvalósítására 
vonatkozó, integrált területi megközelítést. 
Az integrált területi beruházás 
módszerének kell a fő eszköznek lennie a 
kiegyensúlyozott fenntartható fejlődés 
elérése terén, a foglalkoztatás, a 
társadalmi kohézió és a jólét 
előmozdításának potenciáljával, 
figyelembe véve a mérvadó 
összefüggésekkel kapcsolatos 
szempontokat, ugyanakkor az alábbi 
központi elemek alapján összpontosítva:
a) a régió Európa 2020 fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
b) az Európa 2020 stratégia 
összefüggésében a régió előtt álló 
fejlesztési kihívások és szűk 
keresztmetszetek, valamint az ezek 
kezelésére való alkalmasság felmérése;
c) a politika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
mérték és összefüggés, a szubszidiaritás 
elve alapján;
d) a különböző tematikus célkitűzésekből 
egy vagy több, egymást kiegészítő 
beruházási prioritásnak egy prioritási 
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tengelyen vagy egy programon belül 
történő kombinálása;
e) a hatékony politikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, többszintű 
irányítási rendszer modelljének 
kidolgozása;
f) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása a politika nyomon 
követése és értékelése céljából.
2. Szinergiák és a KSK-alapoknak az 
uniós politikák egyéb eszközeivel való 
összehangolása
2.1 Bevezetés
2.1.1 Annak érdekében, hogy a 
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon, 
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós politika és kapcsolódó eszköz között, 
amelyek az Unión belül a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió és a tágabb 
területi egyensúly megvalósításában 
szerepet játszanak. Ennek kell 
tükröződnie az Unió költségvetése, illetve 
a tagállamok nemzeti és szubnacionális 
költségvetései közötti fokozott 
koordinációban is a közös szakpolitikai 
prioritások finanszírozása terén, valamint 
az Unió, illetve a nemzeti és regionális 
szervek jobb vertikális 
együttműködésében.
2.1.2 A szinergiák és a koordináció nem 
jelentenek mindenre egységesen érvényes 
megoldásokat. Ebben az összefüggésben 
és annak a szándéknak megfelelően, hogy 
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat és 
azonosítsuk és ösztönözzük a helyi és 
regionális beruházások támogatására 
leginkább alkalmas európai szintű 
eszközöket, közelebbről kell megvizsgálni 
az uniós politikák hatását a régióban.
2.1.3 A tagállamoknak és a régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a KSK-
alapok által támogatott beavatkozások és 
más uniós politikák céljai közötti 
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összhangot. Ennek érdekében a 
következőkre kell törekedniük:
a) A különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és 
kihasználása nemzeti és regionális 
szinten, mind a tervezés szakaszában, 
mind pedig a megvalósítás alatt. 
b) A meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, az 
erőfeszítések megkettőzésének kerülését és 
azonosítják a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területeket.
c) A különböző forrásokból származó 
támogatások kombinációja által képviselt 
teljes potenciál egyéni műveletek 
támogatására és más nemzeti 
instrumentumok megvalósításának 
felelőseivel való együttműködésre való 
felhasználása abból a célból, hogy 
koherens és egyszerű finanszírozási 
lehetőség álljon a kedvezményezettek 
rendelkezésére.
2.2 Horizont 2020
2.2.1 Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
különíteni egymástól.
2.2.2 A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramban közvetlenül érintett 
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, olyan érdekelt felek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ami a 
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hozzáférhetőséget, valamint az 
akadálymentes környezetet és 
szolgáltatásokat illeti, a fogyatékossággal 
élőket képviselő érdekelt feleket az 
„egyetemes tervezés” elképzelésének 
előmozdítása érdekében be kell vonni az 
idősebbek igényeit tükröző innovációs 
stratégiák végrehajtásába. Az ilyen 
innovációs stratégiáknak figyelembe kell 
venniük a Horizont 2020-hoz vezető és 
abból eredő, felfelé és lefelé irányuló 
cselekvéseket is.
2.2.3 Az alulról felfelé irányuló 
intézkedések, amelyek a regionális K+I 
szereplőket hivatottak felkészíteni a 
Horizont 2020 projektjeiben („stairways 
to excellence” – a kiválóság előszobája) 
való részvételre, kapacitásépítés útján 
zajlanak. Meg kell erősíteni a Horizont 
2020 nemzeti kapcsolattartó pontjai és a 
KSK-alapok irányító hatóságai közötti 
kommunikációt és együttműködést, 
különös tekintettel a Horizont 2020 
minden olyan szűkített listára került 
projektjére, amelyet forráshiány miatt 
nem tudtak finanszírozni.
2.2.4 A Horizont 2020-ből eredő későbbi 
intézkedéseknek eszközöket kell 
biztosítaniuk a K+I eredmények 
kiaknázására és piaci terjesztésére, és 
ezen intézkedések közé sorolhatjuk az 
alábbiakat: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási lehetőségek és 
klasztertámogatás.
2.2.5 A nemzeti és regionális 
hatóságoknak az ilyen innovációs 
stratégiák megtervezéséhez és 
végrehajtásához közös támogatást kell 
biztosítani, amelyek közé a következők 
tartozhatnak: az európai érdekű K+I 
infrastruktúrák közös finanszírozási 
lehetőségeinek azonosítása, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
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támogatás szakértői értékelések révén, a 
bevált gyakorlatok cseréje, és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6 A tagállamoknak és a régióknak 
mérlegelniük kell az alábbi kiegészítő 
lépéseket, amelyek célja a bennük rejlő 
kiválósági és innovációs potenciál 
kibontakoztatása olyan formában, ami 
kiegészíti a Horizont 2020 stratégiát, és 
azzal szinergiákat teremt:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” létrehozása, hogy a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket 
vonzzák; valamint
d) kutatók és innovátorok a nemzetközi 
hálózatokhoz való hozzáférésének 
támogatása.
2.3 A LIFE-program
2.3.1 Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós 
szakpolitikai eszközökkel (finanszírozási 
és nem finanszírozási eszközök) való 
szinergiákat lehetőség szerint ki kell 
használni.
2.3.2 Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1. pontban említett szinergiák a 
KSK-alapok szabályozási keretében eleve 
adottak.
2.3.3 Szinergiákra kell törekedni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
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éghajlatváltozás hatásainak enyhítése és 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás területén. A LIFE-
programmal való összehangolást a 
kiegészítő támogatási projektek, valamint 
a LIFE-program keretében érvényesített 
megoldások, módszerek és megközelítések 
használatának előmozdítása által kell 
biztosítani.
2.3.4 Annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a biológiai sokféleség csökkenését 
és az éghajlatváltozásnak a területi 
tervezésre (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint a regionális és 
helyi döntéshozatalra gyakorolt hatásait, 
elő kell mozdítani a környezeti 
hatásvizsgálatokat (KHV-k), a 
fenntarthatósági hatásvizsgálatokat 
(FHV-k), a stratégiai környezeti 
vizsgálatokat (SKV-k) és más vonatkozó 
eszközöket, amelyek különösen az 
akadálymentes környezet és szolgáltatások 
minőségével és kiterjesztésével 
foglakoznak.
2.3.5 A tagállamoknak és a régióknak elő 
kell mozdítaniuk a zöld infrastruktúrát, az 
ökoinnovációt és a zöldebb gazdaság 
létrehozását támogató, innovatív 
technológiákat.
2.3.6 E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, amelynek 
növelnie kell a potenciált, valamint 
fejlesztenie kell a helyi és regionális 
hatóságok és partnerek készségeit.
2.3.7 Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál és az információ, a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlat jobb felhasználása 
jelentősen hozzájárulhat a környezethez 
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és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzésekhez.
2.3.8 Ezenkívül a KSK-alapokból 
származó finanszírozást össze kell 
hangolni a NER 300 programból 
származó támogatással, amely program az 
európai kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerben a kibocsátási egységek 
árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel.
2.4 A társadalmi változás és innováció 
uniós programja (PSCI)
2.4.1 A KSK-alapok, valamint a 
társadalmi változás és innováció uniós 
programja (PSCI) közötti szinergiákat 
növelni kell, azzal a céllal, hogy az alapok 
és a PSCI jobban hozzájáruljanak az 
Európa 2020 stratégia, annak kiemelt 
céljai, kiemelt kezdeményezései, integrált 
iránymutatásai és a „Több lehetőséget a 
fiataloknak” kezdeményezés 
végrehajtásához, pénzügyi támogatást 
nyújtva a minőségi és fenntartható 
foglalkoztatás magas szintjének 
előmozdítása, a megfelelő és méltányos 
szociális védelem biztosítása, a társadalmi 
kirekesztés és a szegénység elleni 
küzdelem, a munkakörülmények javítása, 
valamint a fiatalok foglalkoztatási és
oktatási helyzetének javítása érdekében.
2.4.2. A tagállamoknak élniük kell a 
lehetőséggel és végre kell hajtaniuk az 
alapok – különösen az Európai Szociális 
Alap (ESZA) – szerinti cselekvéseket, 
amelyeknek kiegészítő jelleggel 
összhangban kell állniuk a PSCI 
keretében végzett tevékenységekkel olyan 
területeken, mint a szociális párbeszéd, az 
igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, 
az esélyegyenlőség, az oktatás, a 
szakképzés, a gyermekek jogai és jóléte, az 
ifjúságpolitika, a migrációs politika, a 
kutatás és fejlesztés, a vállalkozás, az 
egészségügy, a munkakörülmények, a 
bővítés és a külső kapcsolatok, valamint 
az általános gazdaságpolitika.
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2.4.3 Az EURES határokon átnyúló 
partnerségek a határ menti térségekben 
fontos szerepet töltenek be egy igazi
európai munkaerőpiac kialakításában. Az 
EURES határokon átnyúló partnerségeket 
ezért a továbbiakban is támogatásban kell 
részesíteni az Unió horizontális 
tevékenységein keresztül, amelyeket 
kiegészíthetnek nemzeti források vagy az 
Európai Szociális Alap.
A tagállamoknak össze kell hangolniuk a 
KSK-alapok, különösen az ESZA és az 
ERFA keretében zajló megfelelő 
cselekvéseket a PSCI mikrofinanszírozási 
és szociális vállalkozási pillérének 
cselekvéseivel, amelyek célja, hogy 
növeljék a mikrofinanszírozás 
elérhetőségét és rendelkezésre állását a 
hagyományos hitelpiachoz való hozzáférés 
tekintetében hátrányos helyzetben levő, 
saját mikrovállalkozásaikat elindítani 
vagy fejleszteni kívánó, kiszolgáltatott 
személyek számára, valamint a hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetben lévő 
személyeket foglalkoztató 
mikrovállalkozások számára, továbbá a 
fenti cselekvéseket össze kell hangolniuk a 
szociális vállalkozások fejlesztésének 
támogatására irányuló cselekvésekkel.
2.4.5 Az Európai Parlament 
kezdeményezésére elfogadott „Ifjúsági 
kezdeményezés” elnevezésű tengely a 
PSCI keretében támogatja a 25 év alatti 
személyek esetében, egyebek közt az iskola 
korai elhagyásának megelőzését célzó 
cselekvéseket, különösen a képzésbe 
történő visszailleszkedés révén; a 
munkaerő-piaci igények szempontjából 
releváns készségek elsajátítására irányuló 
intézkedések révén a munka, az oktatás és 
a képzés világának fokozott 
összekapcsolása érdekében; a munkaerő-
piaci hozzáférés támogatására irányuló 
intézkedések révén, az első 
munkatapasztalat és a munkahelyi képzés 
megszerzésére által; valamint a szakmai 
gyakorlatok és tanulószerződéses 
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gyakorlati képzések minőségének 
javítására irányuló intézkedések révén. A 
PSCI keretén belüli erőfeszítések erősítése 
érdekében a tagállamoknak és régióknak 
megfelelő cselekvéseket kell létrehozniuk 
a KSK-alapok szerinti programjaikban.
2.5 ERASMUS mindenkinek
2.5.1 A KSK-alapok és az „Erasmus 
mindenkinek” program közötti 
szinergiákat biztosítani kell, hogy a 
kialakított eszközök hatékonysága, 
valamint az emberekbe történő beruházás 
társadalmi és gazdasági hatása maximális 
legyen. Ez az összehangolt beruházás –
amely valamennyi generációnak szól – a 
növekedéshez és jóléthez való 
hozzájárulás, a kultúrák közötti jobb 
megértés elősegítése, a formális és 
informális oktatási és képzési intézkedések 
széles körének elérhetővé tétele, különös 
tekintettel a nyelvtanulásra – beleértve a 
jelbeszédet –, valamint az ifjúsági 
kezdeményezések és polgári cselekvések 
ösztönzése révén kimondottan előnyös lesz 
mind az egyének, mind pedig a 
társadalom egésze számára. Az „Erasmus 
mindenkinek” főleg transznacionális 
projekteket támogat, míg a kohéziós 
politika kifejezettebb regionális és nemzeti 
dimenzióval bír. A tagállamokat és a 
régiókat arra ösztönzik, hogy teszteljék az 
„Erasmus mindenkinek” program 
keretében megvalósuló transznacionális 
együttműködésből származó eszközöket és 
módszereket, majd azokat a KSK-alapok 
segítségével valósítsák meg saját 
területükön.
2.5.2 A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
révén hatékony koordinációt kell 
biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között, 
különösen a rászoruló csoportok 
figyelembevételével. Az „Erasmus 
mindenkinek” program saját támogatását 
a diákok, fiatalok és a személyi állomány 
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akadálymentes tanulási mobilitására, az 
európai szervezetek és intézmények közötti 
stratégiai partnerségekre, valamint a 
szakpolitikák kialakítását és végrehajtását 
elősegítő transznacionális projektekre 
összpontosítja. A kohéziós politika 
számára a beruházás elsődleges 
célpontjai: oktatás, munkaerő-piaci 
képzés, fogyatékossággal élő személyek, 
valamint a felnőtt tanulók mobilitása.
2.5.3 A továbbiakban még jobb 
eredményeket lehet elérni a mobilitási 
célú finanszírozásnak azon finanszírozási 
tevékenységekkel való kiegészítésén 
keresztül, amelyek uniós szinten a bevált 
gyakorlatokat és az innovatív projekteket 
fősodorba terelő „Erasmus mindenkinek” 
projekt néven ismertek. A projekt 
keretében létesített nemzeti ügynökségek 
hozzájárulhatnak e koordináció 
létrejöttéhez.
2.6 CEF + TEN-ek, energetikai és 
távközlési hálózatok
2.6.1 Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA és a 
Kohéziós Alap, a Transzeurópai 
Hálózatok és az európai 
összekapcsolódási eszköz tervezését szoros 
együttműködésben kell végezni annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
infrastruktúra különböző típusainak (a 
közlekedés, az energia és a távközlés 
terén) optimális kapcsolódásai helyi, 
regionális és nemzeti szinten, valamint 
Unió-szerte adottak legyenek. Az európai 
és egységes piaci dimenzióval bíró 
projektek esetében biztosítani kell az 
alapok maximális kihasználását, 
különösen prioritásként kezelve a 
közlekedés, az energia és a digitális 
hálózatok területét.
2.6.2 Éppúgy, ahogy a nemzeti 
infrastruktúrát koherens módon kell 
megtervezni, figyelembe véve az Unió 
határokon átnyúló összeköttetéseinek 
alakulását és összeköttetéseket alakítva ki 
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a tagállamon belüli régiók között, a 
terveket valós és tervezett közlekedési 
igényekre és a hiányzó összeköttetések és 
a szűk keresztmetszetek azonosítására kell 
alapozni. Az átfogó hálózathoz és az 
infrastrukturális gerinchálózat 
transzeurópai közlekedési hálózatához 
(TEN-T) való régiós kapcsolódásokba 
történő beruházásnak biztosítania kell, 
hogy a városi és vidéki területek 
részesüljenek a nagyobb hálózatok által 
létrehozott lehetőségek előnyeiből.
2.6.3 Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül jelentkezik, egyeztetni kell a TEN-T 
tervekkel annak érdekében, hogy az 
ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
minden tekintetben megfeleljen az Unió 
prioritásait a közlekedés területén 
meghatározó TEN-T iránymutatásoknak 
a következők révén: hozzáférhetőség az 
idősek, a csökkent mozgásképességűek és 
a fogyatékossággal élő utasok számára, az 
éghajlatváltozás jelentette kihívás 
kezelése, egy integrált TEN-T hálózat 
jövőbeni kialakítása és a multimodális 
folyosók koncepciója.
2.6.4 A Bizottság közlekedésről szóló fehér 
könyve egy versenyképes és erőforrás-
hatékony közlekedési rendszert helyez 
kilátásba, hangsúlyozva, hogy a 
közlekedési ágazatban jelentősen 
csökkenteni kell az üvegházhatású gázok 
kibocsátását. A KSK-alapokat illetően ez 
azt jelenti, hogy a közlekedés fenntartható 
formáira és az olyan területeken végzett 
beruházásokra összpontosítanak, amelyek 
a legnagyobb európai hozzáadott értéket 
nyújtják, mint például a transzeurópai 
hálózatok. Azonosításuk után a 
beruházásokat a hozzáférhetőséghez és az 
akadálymentes mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és 
az egységes európai közlekedési térséghez 
való hozzájárulásuk alapján kell 
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fontossági sorrendbe állítani.
2.6.5 A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat – jelentős fejlesztés révén –
új infrastruktúrák építésére és a meglévő 
infrastruktúrák kapacitásának növelésére 
kell fordítaniuk.
2.6.6 Ami a tengeri közlekedést illeti, a 
szárazföldi infrastruktúrával történő teljes 
körű integráció révén hatékony be- és 
kilépési pontként szolgáló kikötőket kell 
kialakítani. A kikötőbe való belépésre és a 
szárazföldi kapcsolatokra vonatkozó 
projekteket prioritásként kell kezelni. A 
belvízi utak fejlesztésével meg kell 
erősíteni az európai teherszállítási 
hálózatokhoz való hozzájárulásukat.
2.6.7 Különösen fontos a kiegészítő 
jellegre való törekvés a közös irányítás 
alatt álló ERFA és a Kohéziós Alap 
infrastrukturális beruházásai között, 
valamint az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) esetében, amely közvetlen 
irányítás alatt álló eszköz, ahol a 
projektek kiválasztása versenyalapon 
történik. A CEF olyan törzshálózati 
projekteket fog finanszírozni (ezek az 
átfogó hálózat stratégiailag legfontosabb 
részei), amelyek a legnagyobb európai 
hozzáadott értéket képviselik, és amelyek a 
TEN-T tekintetében a végrehajtás 
szempontjából a jelek szerint a 
legösszetettebbek: határokon átnyúló, 
hiányzó összeköttetések, fő szűk 
keresztmetszetek és multimodális 
módozatok. A Kohéziós Alap a magas 
európai hozzáadott értékű közlekedési 
hálózatok kapacitáshiányainak a TEN-T 
infrastruktúrájának támogatása általi 
megszüntetésére összpontosít, mind a 
gerinchálózat, mind pedig az átfogó 
hálózat tekintetében. 
2.6.8 A KSK-alap a helyi és regionális 
infrastruktúrákat és ezek elsődleges 
fontosságú Uniós hálózatokkal való 
összeköttetéseit biztosítja az energia- és a 
távközlési ágazatban is.
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2.6.9 A CEF kiegészíti a Kohéziós Alapot 
és a strukturális alapokat annyiban, hogy 
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket teremtsen 
egy működő, integrált egységes piac, 
valamint a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézió számára.
2.7 IPA, ENPI, EFA
2.7.1 Annak érdekében, hogy javítsák 
számos uniós szakpolitikai célkitűzés 
hatékony elérését, törekedni kell a külső 
eszközök és a kohéziós politika közötti 
szinergiák növelésére. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
előcsatlakozási eszköz és az európai 
szomszédsági támogatási eszköz közötti 
szinergiákra és kiegészítő jellegre kell 
építeni.
2.7.2 Az alaposabb területi integráció, 
valamint a kohéziós politika és az európai 
szomszédsági eszközök szerint zajló 
területi együttműködési tevékenységek 
közötti szinergiák biztosítására kell 
építkezni. Az ezen eszközök közötti 
kiegészítő jelleg létrehozására irányuló 
potenciál a határokon átnyúló 
együttműködési tevékenységek között a 
legerősebb. A tagállamoknak és régióknak 
ezért biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
tevékenységek összekapcsolódjanak az 
újonnan létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
különös tekintettel a nem kormányzati 
szervezetek – kiváltképpen az 
ernyőszervezetek – kapacitásépítésére, az 
alapokhoz való hozzáférés, a koordináció 
és a bevált gyakorlatok cseréje érdekében.
3. A KSK-alapok közötti koordinációs 
mechanizmus
3.1 A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell, hogy KSK-alapokból 
finanszírozott beavatkozások szinergiákat 
hozzanak létre, és hogy a karcsúsítás e 
területen az igazgatási költségek és terhek 
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csökkenéséhez vezessen.
3.2 A KSK-alapok végrehajtásáért felelős 
állami és irányító hatóságoknak szorosan 
együtt kell működniük a partnerségi 
szerződés és program előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen az alábbiakat 
kell tenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a KSK-alapok egymást 
kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott egy vagy több 
tematikus célkitűzés teljesítése érdekében;
b) annak előmozdítása, hogy a KSK-
alapok egyikéért felelős irányító 
hatóságok – a szinergiák biztosítása és az 
átfedések elkerülése, valamint a több 
alapra épülő megközelítés előmozdítása 
érdekében – bevonjanak más irányító 
hatóságokat és érintett állami hatóságokat 
is a támogatási rendszerek kialakításába;
c) közös monitoringbizottságok 
létrehozása a KSK-alapok végrehajtási 
programjai számára, valamint a KSK-
alapok végrehajtásáért felelős hatóságok 
közötti koordinációt elősegítő egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési intézkedések 
kidolgozása;
d) a kérelmezőket és kedvezményezetteket 
célzó, közös e-kormányzási megoldások és 
az egyes KSK-alapokon keresztül 
rendelkezésre álló támogatási 
lehetőségekkel kapcsolatos egyablakos 
tanácsadás alkalmazása.
e) ezen alapok hozzáférhetőségének 
biztosítása a kkv-k számára.
3.3 A KSK-alapok végrehajtásának és az 
Európa 2020 stratégia céljainak teljesítése 
felé tett előrelépések nyomon követése 
érdekében egy európai 
monitoringrendszert kell kialakítani, az 5. 
cikkben említett partnerek bevonásának 
biztosítása mellett.
4. A területi (határokon átnyúló, 
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transznacionális és interregionális) 
prioritások
4.1 A regionális fejlesztés, 
munkahelyteremtés és kohézió terén a 
komoly potenciál a közigazgatási 
határokon átlépő és a természetes határok 
leküzdésére törekvő együttműködésben 
rejlik. Gyakran a közös területen működő, 
közös szükségleten alapuló együttműködés 
a leghatékonyabb.
4.2 A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy számos 
kihívás túlmutat a közigazgatási 
határokon. A hatékony válaszhoz a 
megfelelő területi szinten közös, 
együttműködő fellépés és az ismeretek 
megosztása szükséges.
4.3 Ezenfelül a határ menti régiókban 
rejlő potenciált helyileg irányított 
támogató intézkedésekkel lehetne 
kihasználni.
4.4 A két meglevő makroregionális 
stratégia készítette elő a terepet ahhoz, 
hogy az érdekelt feleket a megfelelő 
területi szinten közös cselekvésekbe 
szervezze. A stratégiák nyomán egyre 
inkább felismerik, hogy együttműködésre 
van szükség azoknak a problémáknak a 
kezeléséhez, amelyeket egy tagállam 
önmagában nem képes megoldani, ilyen 
probléma pl. a Balti-tenger vagy a Duna 
megtisztítása. A makroregionális 
stratégiákat és a területi együttműködés 
egyéb formáit mind az ERFA-ból, mind az 
ESZA-ból támogatni lehet, és a 
makroregionális stratégiák 
támogatásának sajátos feltételeit vázolni 
kell a programokban.
4.5 Az akadályok elhárításának a KSK-
alapok programozásának részét kell 
képeznie, a meglévő makroregionális 
stratégiák célkitűzéseinek pedig már a 
tervezési szakasztól kezdve tükröződniük 
kell a szükségletek elemzésében és a célok 
megállapításában a vonatkozó operatív 
programok esetében. E stratégiák csak 
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akkor töltik be feladatukat, ha az érintett 
régiókban és tagállamokban a 
makroregionális célkitűzéseket a kohéziós 
politika programjainak stratégiai 
tervezésekor figyelembe veszik.
4.6 A tagállamoknak és régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi együttműködési programok 
hatékonyan hozzájárulnak az Európa 
2020 stratégia célkitűzéseihez. A 
tagállamok és a régiók ilyen módon 
fejleszthetik az együttműködést, valamint 
annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjanak arról, hogy az 
együttműködést a szélesebb politika célok 
támogatására szervezik, új megoldásokat 
tesztelhetnek, próbálhatnak ki és 
vezethetnek be. Szükség esetén a területi 
együttműködést arra kell felhasználni, 
hogy a politikai döntéshozók határokon 
túlról együtt dolgozzanak a közös 
problémák leküzdésén.
4.7 A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszközöknek kell 
tekinteniük az együttműködés 
akadályainak leküzdésére, ezzel egyúttal 
támogatnák azon nemzeti és regionális 
szakpolitikai célokat, amelyek hatásai a 
program saját területén túlmutatnak.

Módosítás 213

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az eredményességmérési keret az egyes 
prioritásokra vonatkozóan a 2016-os és 
2018-as évekre meghatározott 
mérföldkövekből, valamint a 2022-re 
meghatározott célokból áll. A 
mérföldköveket és célokat az 1. 
táblázatban feltüntetett formátumnak 
megfelelően kell ismertetni.

1. Az eredményességmérési keret az egyes 
prioritásokra vonatkozóan a programozási 
időszak két adott évére, a tagállam és a 
Bizottság által kölcsönösen elfogadandó 
eredményességértékelési időpontot 
megelőző évekre meghatározott 
mérföldkövekből, valamint a 2022-re 
meghatározott célokból áll. A 
mérföldköveket és célokat az 1. 
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táblázatban feltüntetett formátumnak 
megfelelően kell ismertetni.

Módosítás 214

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mérföldkövek olyan köztes célok, 
amelyek valamely prioritáshoz 
meghatározott egyedi célkitűzés elérését 
szolgálják és kifejezik az időszak végére 
kitűzött cél irányába történő előrehaladást. 
A 2016-ra meghatározott mérföldkövek 
tartalmazzák a pénzügyi mutatókat és a 
kimeneti mutatókat. A 2018-ra
meghatározott mérföldkövek tartalmazzák 
a pénzügyi mutatókat, a kimeneti 
mutatókat és adott esetben az eredmény 
mutatókat. A kulcsfontosságú végrehajtási 
lépésekhez is meghatározhatók 
mérföldkövek.

2. A mérföldkövek olyan köztes célok, 
amelyek valamely prioritáshoz 
meghatározott egyedi célkitűzés elérését 
szolgálják és kifejezik az időszak végére 
kitűzött cél irányába történő előrehaladást. 
Az első eredményességértékelés évét 
megelőző évre meghatározott 
mérföldkövek tartalmazzák a pénzügyi 
mutatókat és a kimeneti mutatókat. A 
második eredményességértékelés évét 
megelőző évre meghatározott 
mérföldkövek tartalmazzák a pénzügyi 
mutatókat és a kimeneti mutatókat. A 
kulcsfontosságú végrehajtási lépésekhez is 
meghatározhatók mérföldkövek.

Módosítás 215

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállam egyedi körülményei, a 
beavatkozások jellege és az érintett 
prioritáshoz társított források tekintetében 
nagyratörőek, ugyanakkor reálisak;

Módosítás 216

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3 a. A mérföldkövek és a célok a tagállam 
kérésére a 26. cikkben lefektetett 
eljárásnak megfelelően módosíthatók.

Módosítás 217

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- személyre szabott szolgáltatások, illetve 
aktív és megelőző munkaerő-piaci 
intézkedések korai stádiumban, amelyek 
minden munkakereső számára elérhetők;

– személyre szabott szolgáltatások, 
valamint aktív és megelőző munkaerő-
piaci intézkedések korai stádiumban, 
amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők, ideértve a marginális helyzetű 
közösségekből származó személyeket is;

Módosítás 218

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- A foglalkoztatási szolgálatok hálózatokat 
alakítanak ki a munkaadókkal és az 
oktatási intézményekkel.

– A foglalkoztatási szolgálatok ágazatokon 
átívelő hálózatokat alakítanak ki a 
munkaadókkal és az oktatási 
intézményekkel.

Módosítás 219

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a középfokú oktatás szintjén tájékoztató 
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és tudatosító intézkedéseket;

Módosítás 220

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 b francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– új vállalkozások indítására vonatkozó 
tanácsadást és az indítás előkészítését;

Módosítás 221

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.3 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- személyre szabott szolgáltatások, illetve 
aktív és megelőző munkaerő-piaci 
intézkedések korai stádiumban, amelyek 
minden munkakereső számára elérhetők;

– személyre szabott szolgáltatások, 
valamint aktív és megelőző munkaerő-
piaci intézkedések korai stádiumban, 
amelyek minden munkakereső számára 
elérhetők, ideértve a marginális helyzetű 
közösségekből származó személyeket is;

Módosítás 222

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.4 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a tagállamban intézkedések vannak 
érvényben a korai nyugdíjba vonulás 
csökkentésére irányuló aktív idősödés 
előmozdítására.

– a tagállamban intézkedések vannak 
érvényben az aktív idősödés 
előmozdítására.

Módosítás 223
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 3 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– különös figyelmet fordít az iskolai 
lemorzsolódás által fokozottan 
veszélyeztetett csoportok egyedi igényeire, 
például az iskolai lemorzsolódás 
megelőzése révén, minőségi és sokrétű 
kisgyermekkori fejlődést segítő 
programokkal, otthoni és közösségi 
tanulási kezdeményezésekkel és ingyenes 
gyermekgondozási szolgáltatásokkal;

Módosítás 224

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 4 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- szektorokon átível és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál.

– szektorokon átível és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál, beleértve a kultúra, a 
művészetek és a sport területét.

Módosítás 225

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 1 francia albekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban.

– növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban, különös 
tekintettel a legsérülékenyebb 
csoportokra.

Módosítás 226
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Tematikus 
célkitűzések

Előzetes 
feltételrendszer

Teljesítési kritériumok

Módosítás

Tematikus 
célkitűzések

Előzetes 
feltételrendszer

Teljesítési kritériumok

– a szakoktatás és szakképzés elismerése a 
fenntartható fejlődés és az inkluzív 
növekedés hajtómotorjaként;
– a kezdeti és a folyamatos szakképzés 
minőségének és hatékonyságának 
javítására irányuló intézkedések;

9.3a Szakoktatás és 
szakképzés – A modern 
szakoktatást és 
szakképzést szolgáló 
nemzeti vagy regionális 
stratégiák megléte.

– a szakoktatás és szakképzés 
előmozdítására irányuló intézkedések.

Módosítás 227

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összhangban van a (nemzeti 
reformprogramban meghatározott) nemzeti 
szegénységi és társadalmi kirekesztéssel 
kapcsolatos céllal, amely tartalmazza a 
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a 
hátrányos helyzetű csoportokra;

– előírja a (nemzeti reformprogramban és 
a nemzeti szociális jelentésben
meghatározott) nemzeti szegénységi és 
társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos cél 
megvalósítására irányuló konkrét 
javaslatokat és közpolitikai intézkedéseket, 
mely cél tartalmazza a minőségi
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a 
hátrányos helyzetű csoportokra;

Módosítás 228
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 4 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- demonstrálja, hogy a szociális partnerek 
és az érdekelt felek bevonásra kerülnek az 
aktív befogadási politikák kialakításába;

– demonstrálja, hogy a szociális partnerek 
és az érdekelt felek bevonásra kerülnek a 
nemzeti szegénységellenes stratégiák 
valamennyi szakaszába (a 
programozásba, a végrehajtásba és az 
értékelésbe) és az aktív befogadási 
politikák valamennyi stratégiájába;

Módosítás 229

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 6 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– átfogó megközelítést tartalmaz a 
gyermekszegénység megfékezésére és 
gyermekjólét előmozdítására.

Módosítás 230

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a romák integrációja tekintetében elérhető 
nemzeti szintű célokat határoz meg annak 
érdekében, hogy a köztük és a népesség 
többi része közt fennálló különbségeket 
áthidalják. E célkitűzéseknek ki kell 
terjedniük legalább a roma integrációval 
kapcsolatos négy uniós célra, amelyek az 
oktatást, a foglalkoztatást, az 
egészségügyet és a lakhatást érintik;

– a romák integrációja tekintetében 
elérhető nemzeti szintű célokat határoz 
meg annak érdekében, hogy a köztük és a 
népesség többi része közt fennálló 
különbségeket áthidalják. E 
célkitűzéseknek ki kell terjedniük a 
közpolitikai intézkedésekben tükröződő,
legalább a roma integrációval kapcsolatos 
négy uniós célra, amelyek az oktatást, a 
foglalkoztatást, az egészségügyet és a 
lakhatást érintik;



AD\908400HU.doc 123/128 PE486.190v02-00

HU

Módosítás 231

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- koherens a nemzeti reformprogrammal; – koherens a nemzeti reformprogrammal és 
a nemzeti szociális jelentésekkel;

Módosítás 232

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- tartalmaz egy monitoring és 
felülvizsgálati rendszert.

– megfelelő költségvetési forrásokkal 
rendelkező monitoring és felülvizsgálati 
rendszert tartalmaz;

Módosítás 233

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– biztosítja, hogy a politikák és programok 
tervezésébe, végrehajtásába, nyomon 
követésébe és értékelésébe bevonják a 
közösség és a civil társadalom, valamint a 
regionális és helyi hatóságok távlati 
céljait.

Módosítás 234

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 1 oszlop
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intézményi kapacitások növelése és 
hatékony közigazgatás

11. Intézményi kapacitások növelése és 
hatékony közigazgatás, továbbá az érdekelt 
felek kapacitásépítésének előmozdítása

(a 9. cikk (11) bekezdése szerint) (a 9. cikk (11) bekezdése szerint)

Módosítás 235

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Létezik egy, a tagállamok igazgatási 
hatékonyságát erősítő stratégia, melynek 
végrehajtása folyamatban van, és amely az 
alábbiakat tartalmazza:

– Létezik egy, a tagállamok regionális és 
helyi igazgatási hatékonyságát erősítő 
stratégia, melynek végrehajtása 
folyamatban van, és amely az alábbiakat 
tartalmazza:

Módosítás 236

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 4 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a marginális helyzetű közösségekből 
származó személyek foglalkoztatását a 
közszférában;

Módosítás 237

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 6 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az 5. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett partnerek hatékony 
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kapacitásépítését szolgáló, finanszírozási 
koncepciót tartalmazó partnerségi elv 
eredményességi stratégiáit.

Módosítás 238

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK irányelv és a személyek 
közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv eredményes 
végrehajtását és alkalmazását.

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK irányelv1 és a személyek 
közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv eredményes 
végrehajtását és alkalmazását, valamint 
olyan egyéb nemzetközi 
megkülönböztetésellenes 
kötelezettségvállalások eredményes 
végrehajtását és alkalmazását, mint 
például a fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény (5. cikk).

Módosítás 239

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az alapok támogatásainak 
megvalósításában résztvevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia 
kidolgozása;

– az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 
megfelelő kapacitással és hatáskörrel 
rendelkező esélyegyenlőségi egység 
kijelölése és az alapok támogatásainak 
megvalósításában részt vevő munkatársak 
képzését és tájékoztatását szolgáló stratégia 
kidolgozása;
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Módosítás 240

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 3 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a romákkal, a fogyatékossággal élőkkel, 
a nőkkel, a fiatalokkal és az 
időskorúakkal kapcsolatos lebontott 
adatok gyűjtését szolgáló intézkedések, és 
ezen adatok felhasználása a figyelemmel 
kísérés és értékelés során;

Módosítás 241

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
célzó stratégia, és olyan mechanizmus 
megléte, amely biztosítja annak 
eredményes végrehajtását. 

A nemek közötti egyenlőség előmozdítását 
célzó stratégia és olyan mechanizmus 
megléte, amely biztosítja annak 
eredményes, a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítését szolgáló intézkedések révén 
történő végrehajtását.

Módosítás 242

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Az ENSZ-egyezmény 9. cikkének 
megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok 
megelőzésére, azonosítására és 
elhárítására, amelyek gátolják a fogyatékos 
személyek hozzáférését;

– Az ENSZ-egyezmény 9. cikkének 
megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok 
megelőzésére, azonosítására és 
elhárítására, amelyek gátolják a 
fogyatékossággal élők hozzáférését 
valamennyi területhez, ideértve az 
infrastruktúrát, a szolgáltatásokat és a 
termékeket;
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Módosítás 243

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 2 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- intézményi intézkedések az ENSZ-
egyezménynek az egyezmény 33. cikkének 
megfelelően történő végrehajtására és 
felügyeletére;

– intézményi intézkedések az ENSZ-
egyezménynek az egyezmény 33. cikkének 
megfelelően történő végrehajtására és 
felügyeletére, és a fogyatékossággal élők 
képviseletét ellátó szervezetek ezen 
intézkedések megtervezésébe és 
végrehajtásába történő bevonására;

Módosítás 244

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 3 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fogyatékossággal élők képviseletét 
ellátó szervezetek ezen intézkedések 
megtervezésébe és végrehajtásába történő 
bevonására;
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