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Módosítás 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiát, az Unió és a 
tagállamok valósítsa meg az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
végrehajtását az Unió harmonikus 
fejlődésének előmozdítása és a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése mellett.

törölve

Or. en

Módosítás 91
Elisabeth Morin-Chartier

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 (SBA) 
elveit és prioritásait, különösen a 
„Gondolkozz előbb kicsiben!” elvet.

Or. fr

Módosítás 92
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés



PE489.560v02-00 4/217 AM\903982HU.doc

HU

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 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot 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.

(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, a nemek 
közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket, valamint a 
társadalmi befogadást segítő nem 
kormányzati szervezeteket, illetve a 
kulturális, oktatási és ifjúsági politika 
területén tevékenykedő szervezeteket.
Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
a programok által esetleg érintett vagy a 
programokat nehezen befolyásolni képes 
csoportokra. A partnerekkel folytatott 
együttműködésnek a bevált gyakorlatokat 
kell követniük. 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 
felépítésével összhangban képviselniük
kell a különböző területi szinteket. A 
partnereknek ki kell választaniuk és 
nevezniük a monitoringbizottságban a 
képviseletüket ellátó tagokat. A 
Bizottságot 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 
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szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 93
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

(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 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, és az európai szociális 
partnerekkel folytatott konzultációt 
követően magatartáskódexet fogalmazzon 
meg annak érdekében, hogy az érintett 
partnereket következetesen bevonják a 
partnereket a partnerségi szerződések és 
programok előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. fr
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Módosítás 94
Nadja Hirsch

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 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot 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.

(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 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság számára elő kell írni, hogy 
megfogalmazzon magatartáskódexet annak 
érdekében, hogy az érintett partnereket 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. de

Módosítás 95
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, figyelemmel az 
Unió nemek közötti egyenlőségre 
vonatkozó stratégiájára1, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló paktumra2 és az 
unióval kapcsolatos végrehajtási 
aktusokra és további uniós 
szakpolitikákra, a Szerződés 8. cikkének 
nemzeti és regionális szintű 
végrehajtására, valamint a nemen, faji 
vagy etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, koron, szexuális 
irányultságon vagy fogyatékosságon
alapuló megkülönböztetés megszüntetése,
figyelemmel különösen a 2008. május 3-a 
óta hatályos, a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-
egyezményre és az egyezmény 
végrehajtását célzó uniós szakpolitikákra.

1 (COM(2010)0491 végleges)
2 A Tanács által 2011. március 7-én 
elfogadott, a nemek közötti egyenlőségről 
szóló európai paktum (2011–2020).

Or. en

Módosítás 96
Ramona Nicole Mănescu

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 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 

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

egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése, ahogyan 
azt az Európai Unióról szóló szerződés 2. 
cikke, az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 10. cikke és az Alapjogi Charta 
21. cikke előírja.

Or. en

Módosítás 97
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió és a tagállamok 
többsége részes fele a fogyatékossággal 
élő személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezménynek, míg a többi államban 
folyamatban van az egyezmény 
ratifikálása. Az érintett projektek 
végrehajtását tekintve fontos, hogy a 
KSK-alapok által támogatott valamennyi 
projektben figyelmet kapjanak az 
egyezményből eredő kötelezettségek, 
tekintettel többek között az oktatással, a 
foglalkoztatással, valamint a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
kötelezettségekre.

Or. en

Módosítás 98
Göncz Kinga

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

(11a) Az Európai Unió és a tagállamok 
többsége részes a fogyatékossággal élő
személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezménynek. Az érintett projektek 
végrehajtását tekintve fontos, hogy a 
KSK-alapok által támogatott valamennyi 
projektben figyelmet kapjanak az 
egyezményből eredő kötelezettségek, 
tekintettel többek között az oktatással, a 
foglalkoztatással, valamint a 
hozzáférhetőséggel kapcsolatos 
kötelezettségekre.

Or. en

Módosítás 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) Az egyes KSK-alapok pontos hatályát 
az alapokra vonatkozó szabályokban kell 
meghatározni.

Or. en

Módosítás 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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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) A Bizottságnak az Európai Parlament
és a Tanács által rendes jogalkotási 
eljárás keretében elfogadandó közös 
stratégiai keretet kell javasolnia, 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 könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

Or. en

Módosítás 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös stratégiai keretnek meg kell 
tehát határoznia a fő támogatási területeket, 
a kezelendő területi kihívásokat, a 
szakpolitikai célkitűzéseket, az 
együttműködési tevékenységek prioritásait, 
a koordinációs mechanizmusokat, valamint 
a tagállamok gazdaságpolitikájával való 
koherenciát és következetességet biztosító 
mechanizmusokat.

(15) A közös stratégiai keretnek meg kell 
tehát határoznia a fő támogatási területeket, 
a kezelendő területi kihívásokat, a 
szakpolitikai célkitűzéseket, az 
együttműködési tevékenységek prioritásait,
a koordinációs mechanizmusokat, valamint 
a tagállamok és az Unió célkitűzésével való 
koherenciát és következetességet biztosító 
mechanizmusokat a társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés elérése érdekében.

Or. en
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Módosítás 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére, 
valamint rendelkezéseket kell 
megállapítania különösen a kkv-k és a 
mikrovállalkozások alapokhoz való 
hozzáférésének biztosítására és a KSK-
alapok hatékony és eredményes 
felhasználásának szavatolására.

Or. es

Módosítás 103
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 

(16) Partnereivel, különösen az 5. cikk (1) 
bekezdésében felsoroltakkal
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek ki kell 
választania a közös stratégia keretben 
előírt elemeket, alkalmaznia kell őket a 
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komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

nemzeti végrehajtási folyamatban, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

Or. en

Módosítás 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást. 
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
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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.

felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek, és ezt a Bizottságnak a 
partnerségi szerződés általa történő 
értékelésének a keretében kell értékelnie.

Or. en

Módosítás 106
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 
a tagállam, a Bizottság ajánlásai ellenére 
nem tesz semmilyen erőfeszítést ennek 
teljesítésére, a Bizottságnak jogában áll
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket. A kifizetés felfüggesztésére 
irányuló döntéskor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a felfüggesztésnek 
az érintett tagállamra gyakorolt gazdasági 
és társadalmi hatását. A felfüggesztést 
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meg kell szüntetni és a tagállamnak az 
alapokhoz való hozzáférést is újra 
biztosítani kell, mihelyst a tagállam 
megteszi a szükséges lépéseket.

Or. es

Módosítás 107
Nadja Hirsch

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 annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az előzetes feltételrendszert 
e rendelettel összhangban a partnerekkel
való széles körű konzultáció útján kell 
meghatározni. 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.

Or. de

Módosítás 108
Ramona Nicole Mănescu



AM\903982HU.doc 15/217 PE489.560v02-00

HU

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 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 – az alapokra vonatkozó 
specifikus szabályoknak megfelelően –
jogában kell állnia felfüggeszteni a 
program javára történő kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 109
Göncz Kinga

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 

(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.
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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.

Or. en

Módosítás 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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.
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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.

Or. en

Módosítás 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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, és amennyiben nem 
érik el a kitűzött célokat, biztosítania kell 
számukra a szükséges technikai
tanácsadást. Azokban az esetekben, ahol a 
részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, ami azt igazolja, 
hogy nem teszik meg az elérésükhöz 
szükséges lépéseket, a Bizottság 
felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket. A kifizetés felfüggesztésére 
irányuló döntéskor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a felfüggesztésnek 
az érintett tagállamra gyakorolt gazdasági 
és társadalmi hatását. A felfüggesztést 
meg kell szüntetni és a forrásokat 
tagállam rendelkezésére kell bocsátani, 
amint a tagállam megteszi a szükséges 
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hiábavaló módon kerül felhasználásra. lépéseket.

Or. es

Módosítás 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

törölve



AM\903982HU.doc 19/217 PE489.560v02-00

HU

elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. es

Módosítás 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, 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 

törölve
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programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 114
Nadja Hirsch

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 

(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 
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vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való hozzáférést 
is újra kell biztosítani, mihelyst a tagállam 
megteszi a szükséges lépéseket.

vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. 
Ezt a jogot a Bizottság azonban csak 
végső esetben gyakorolhatja. 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 és a különösen hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetére gyakorolt 
hatására. A felfüggesztést meg kell 
szüntetni és a tagállamnak az alapokhoz 
való hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. de

Módosítás 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítására, hogy az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiája 
célkitűzéseinek elérése a középpontba 
kerüljön, közös elemeket kell 
meghatározni, amelyek minden programra 
érvényesek. A KSK-alapok programozási 
struktúrái következetességének 
biztosítására a programok elfogadására és 

(20) Annak biztosítására, hogy az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiája kiemelt 
céljainak elérése a középpontba kerüljön, 
közös elemeket kell meghatározni, 
amelyek minden programra érvényesek. A 
KSK-alapok programozási struktúrái 
következetességének biztosítására a 
programok elfogadására és módosítására 
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módosítására irányuló eljárásokat össze 
kell hangolni. A programozásnak 
biztosítania kell az összhangot a közös 
stratégiai kerettel és a partnerségi 
szerződéssel, valamint a KSK-alapok 
összehangolását egymással, a meglévő 
többi pénzügyi eszközzel és az Európai 
Beruházási Bankkal.

irányuló eljárásokat össze kell hangolni. A 
programozásnak biztosítania kell az 
összhangot a közös stratégiai kerettel és a 
partnerségi szerződéssel, valamint a KSK-
alapok összehangolását egymással, a 
meglévő többi pénzügyi eszközzel és az 
Európai Beruházási Bankkal.

Or. en

Módosítás 116
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A területi kohézió hozzájárul a 
Szerződés szerinti gazdasági és társadalmi 
kohézió célkitűzéseihez, ezért különösen
szükség van az egyedi földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdő városok, 
funkcionális földrajzi egységek és 
szubregionális területek szerepének 
tisztázására. Ebből a célból, és a 
lehetőségek helyi szintű mobilizálásának 
növelésére, – közös szabályok 
meghatározásával és KSK-alapokkal való 
széles körű koordinációval – meg kell 
erősíteni és meg kell könnyíteni az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

(21) A területi kohézió a Szerződésben 
előírt gazdasági és társadalmi kohézió 
megvalósításának fő eszköze, ezért 
különösen szükség van az egyedi földrajzi 
vagy demográfiai problémákkal küzdő 
városok, városi térségek, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ezért az 
e rendelet 99. cikkében meghatározott 
integrált területi megközelítés az ilyen 
területek sikeres fenntartható fejlődésének 
és az ezeken a területeken élő polgárok 
foglalkoztatása, társadalmi integrációja és 
jóléte előmozdításának fő eszköze kell, 
hogy legyen.

Or. en

Módosítás 117
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 118
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 
célkitűzések és célok elérhetőségének 
vizsgálata érdekében el kell végezni az 
összes program előzetes értékelését.

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 
célkitűzések és célok elérhetőségének 
vizsgálata érdekében el kell végezni az 
összes program előzetes értékelését. Az 
előzetes értékelésnek – a rendeletben 
meghatározottak szerint – minden 
program esetében tartalmaznia kell az 
uniós és nemzeti jognak való 
megfeleléssel, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításával, valamint a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos horizontális elvek 
értékelését.

Or. en
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Módosítás 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Utólagos értékelést kell végezni a 
KSK-alapok eredményességének és 
hatékonyságának, illetve a KSK-alapok 
általános céljaira és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiára gyakorolt 
hatásuk felmérése érdekében.

(35) Utólagos értékelést kell végezni a 
KSK-alapok eredményességének és 
hatékonyságának, illetve a KSK-alapok 
általános céljaira és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
céljainak eléréséhez való 
hozzájárulásukra gyakorolt hatásuk 
felmérése érdekében, különös tekintettel a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
csökkentésére. 

Or. en

Módosítás 120
Elisabeth Schroedter

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 kell biztosítania 
az 5. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) 
pontjában említett partnereknek, hogy 
megkönnyítsék a partnerségi szerződések 
és a teljes programozási folyamat 
előkészítésébe és végrehajtásába való 
bevonásukat és az abban való 
részvételüket. A Bizottság által kezelt 
technikai segítségnyújtásnak az uniós 
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szinten a kohéziós politikával foglalkozó 
tematikus ernyőszervezeteket, nem 
kormányzati szervezeteket, a társadalmi-
gazdasági partnereket és a helyi, városi és 
regionális hatóságokat képviselő 
hálózatokat és egyesületeket kell 
támogatnia. 

Or. en

Módosítás 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(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 
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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 
minimális aránya.

forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezeket az 
ESZA-juttatásokból képezik.

Or. en

Módosítás 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Módosítás 123
Göncz Kinga

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 

törölve
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elkülöníteni eredményességi tartalékként 
minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

Or. en

Módosítás 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Módosítás 125
Ramona Nicole Mănescu

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
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Or. en

Módosítás 126
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
58 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58a) A Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben 2017-ben és 2019-ben 
valamennyi tagállamban felül kell 
vizsgálnia a programok teljesítését, 
megvizsgálva a programok 
részcélértékeinek teljesítését a prioritások 
szintjén.

Or. en

Módosítás 127
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
58 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58b) A 2019-ben végzett eredményességi 
felülvizsgálat alapján a Bizottságnak 
mindegyik tagállam részére olyan mértékű 
eredményességi tartalékot kell 
biztosítania, hogy az érintett alapokból 
vagy alapból az adott tagállamnak 
juttatott teljes összeg a részcélértékeiket 
megvalósító programokkal és 
prioritásokkal arányos legyen. Ezért a 
Bizottságnak alaposan mérlegelnie kell, 
hogy az érintett programtól független, 
előre nem látható külső tényezők nem 
akadályozták-e a részcélértékek elérését. A 
tagállamoknak a részcélértékeiket 
megvalósító valamennyi program és 
prioritás között egyenlő mértékben kell 
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elosztaniuk az eredményességi 
tartalékokat.

Or. en

Módosítás 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(60) Valós gazdasági hatás elérése céljából 
e rendelet előírásainak értelmében az 
alapokból származó támogatás nem 
helyettesítheti a tagállamok közkiadásait 
vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásait. Az addicionalitás Bizottság 
általi, partnerségen keresztüli vizsgálatának 
azokra a tagállamokra kell koncentrálniuk, 
amelyekben a kevésbé fejlett és az 
átmeneti régiók legalább a lakosság 15 %-
át fedik le a nekik juttatott pénzügyi 
források mértéke szerint.

Or. en
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Módosítás 129
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére. Az operatív programoknak 
meg kell határozniuk azokat a prioritási 
tengelyeket amelyek megfelelnek az adott 
programhoz kiválasztott tematikus 
célkitűzéseknek, ki kell dolgozniuk egy 
következetes intervenciós logikát, amelyet 
a felismert fejlesztési igények kezeléséhez 
alkalmaznak, és meg kell határozniuk az 
eredményességértékelés keretét is. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek ezen alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
alátámasztásához.

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére. Az operatív programoknak 
meg kell határozniuk azokat a prioritási 
tengelyeket amelyek megfelelnek az adott 
programhoz kiválasztott tematikus 
célkitűzéseknek, valamint az e rendeletnek 
megfelelően az uniós és nemzeti jognak 
való megfeleléssel, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításával, valamint a fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos horizontális 
elveknek, ki kell dolgozniuk egy 
következetes intervenciós logikát, amelyet 
a felismert fejlesztési igények kezeléséhez 
alkalmaznak, és meg kell határozniuk az 
eredményességértékelés keretét is. További
olyan elemeket is tartalmazniuk kell, 
amelyek szükségesek ezen alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
alátámasztásához.

Or. en

Módosítás 130
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 

(65) Amennyiben egy város- vagy 
vidékfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
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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..

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..

Or. en

Módosítás 131
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési 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.

(65) Amennyiben egy város-, vidék- vagy 
területfejlesztési 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.

Or. es

Módosítás 132
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek 
kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a 

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek, de 
különösen a Bizottság kiemelt feladata 
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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.

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 az 
ezáltal elért eredményeket. 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.

Or. fi

Módosítás 133
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) 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.

(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 
vonatkozóan.

Or. fr
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Módosítás 134
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es

Módosítás 135
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

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 iránymutatások; 
közös stratégiai keret elfogadása; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
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értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

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

Or. en

Módosítás 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 137
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

révén, minden KSK-alap tekintetében 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó beruházásokra
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása a 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 a rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Or. en

Módosítás 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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-

2. „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt céljait a 
KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik kiemelt 
célhoz meghatározza az egyes KSK-alapok 
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alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái
közötti koherenciát és összhangot.

által támogatandó főbb intézkedéseket, 
valamint azokat a mechanizmusokat, 
amelyek biztosítják a KSK-alapok 
programozása és a tagállamok, illetve az 
Európai Unió célkitűzései közötti 
koherenciát és összhangot a társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
fejlődés elérése érdekében;

Or. en

Módosítás 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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, 
amelynek az is célja, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
céljainak eléréséhez kapcsolódó uniós és 
tagállami közös fellépéseket több éven 
keresztül támogassa;

Or. en

Módosítás 140
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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 

4. „programozás”: a partnerek bevonása 
mellett és az 5. cikknek megfelelő 
többszintű kormányzás megközelítésével 
összhangban szervezésből, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
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stratégia eléréséhez kapcsolódó uniós és 
tagállami közös fellépések több éven 
keresztüli végrehajtása;

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;

Or. en

Módosítás 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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”: 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, 
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. 
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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 bizottsági határozat2

szerinti általános gazdasági érdekű 
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes 
vállalkozások javára közszolgáltatás 
formájában nyújtott állami támogatást;
1HL L 114., 2012.4.26., 8. o.
2HL L 7., 2012.1.11., 3. o.

Or. en

Indokolás

Mivel az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokról szóló rendelkezés az állami támogatás 
egyik formája, az „állami támogatás” fogalommeghatározásában szerepelnie kell.

Módosítás 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amelyet megfelelő szintű partnerség 
keretében hajtanak végre, többek között 
azzal a céllal, hogy az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt céljai
megvalósuljanak;

Or. en

Módosítás 143
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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 e 
rendelet 5. cikkében előírt – többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a 
tagállamnak 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, 
miközben elismeri a régiók eltérő igényeit, 
és a fenntartható regionális fejlődéshez 
garantálja a szükséges rugalmasságot, és 
amelyet a Bizottság az értékelés és a 
tagállammal folytatott párbeszéd után hagy 
jóvá; 

Or. en

Módosítás 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 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 
tagállamnak 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 

18. „partnerségi szerződés”: a tagállam 
által a partnerek bevonásával a többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a 
tagállamnak a KSK-alapok eredményes és 
hatékony felhasználására vonatkozó 
stratégiáját, prioritásait és intézkedéseit 
határozza meg, és amelyet a Bizottság az 
értékelés és a tagállammal folytatott 
párbeszéd után hagy jóvá;
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jóvá;

Or. en

Módosítás 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 a társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
fejlődéshez, többek között azzal a céllal, 
hogy elérjék az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia kiemelt céljait.

Or. en

Módosítás 146
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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. 

(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, valamint az 
alapok Szerződésen alapuló célkitűzései 
szerinti egyedi feladatainak végrehajtása 
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cikkének (2) bekezdésében az egyes 
országokra vonatkozóan megadott 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokat.

érdekében, figyelembe véve a vonatkozó
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.

Or. en

Módosítás 147
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, figyelembe véve a Szerződés 9. 
cikkét, 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.

Or. fr

Módosítás 148
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a KSK-alapokból 

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

származó támogatás összhangban legyen 
az Unió érintett politikáival és 
prioritásaival, ideértve a horizontális 
célokat is, és kiegészítse az Unió más 
eszközeit.

Or. en

Módosítás 149
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A regionális hatóságok feladata a 
programok irányítása és végrehajtása, 
továbbá az e rendelet, valamint az egyes 
alapokra vonatkozó szabályok szerinti 
feladatok végrehajtása a megfelelő területi 
szinten, a tagállam intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteinek megfelelően és e 
rendelet, valamint az alapokra vonatkozó 
szabályok betartásával.

Or. fr

Módosítás 150
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 

(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 
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mértékének tekintetében. mértékének és a kedvezményezett 
méretének tekintetében.

Or. en

Módosítás 151
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 152
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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:

Or. fr

Módosítás 153
Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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:

Or. fr

Módosítás 154
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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;

Or. fr

Módosítás 155
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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;

Or. fr

Módosítás 156
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, és a 
nemek közötti egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket, a társadalmi integrációt
előmozdító nem kormányzati 
szervezeteket, illetve a kulturális, oktatási 
és ifjúsági politika területén tevékenykedő 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 157
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, 
nem kormányzati szervezeteket, köztük a 
társadalmi integrációt előmozdító 
nonprofit szervezeteket, és az egyenlőséget 
és megkülönböztetésmentességet 
propagáló szervezeteket.

Or. en

Módosítás 158
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 a bekezdés (új)
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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, különösen a leginkább 
kiszolgáltatott és marginalizálódott 
csoportok.

Or. en

Módosítás 159
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 tagállamok bevonják a 
partnereket a partnerségi szerződés és az 
elért eredményekről szóló jelentések 
elkészítésébe és a programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. en

Módosítás 160
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés
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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 megfelelően a 
tagállamok bevonják a tagállamok 
intézményi felépítésével összhangban 
különböző területi szinteket képviselő
partnereket 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.

Or. en

Módosítás 161
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
elkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
elkészítésébe és a programok 
kidolgozásába, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban. A partnereknek 
egyenlő mértékű hozzáférést kell 
biztosítani az e célokból nyújtott
finanszírozáshoz.

Or. en
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Módosítás 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
elkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

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

Or. en

Módosítás 163
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

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
az (1) bekezdésben említett partnerekkel 
folytatott átfogó, uniós szintű konzultációt 
követően jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási kódex 
a bevált gyakorlatok alapján történő 
elkészítése céljából, amely meghatározza a 
partnerség partnerségi szerződések és 
programok előkészítése, végrehajtása és 
figyelemmel kísérése során történő 
végrehajtásának, és az információk, 
tapasztalatok, eredmények és bevált
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.
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Or. en

Módosítás 164
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

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 valamennyi érdekelt partnerrel, 
köztük a szakszervezetekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
kötelező uniós szintű konzultációt 
követően 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.

Or. en

Módosítás 165
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

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 

(3) A valamennyi érdekelt partnerrel, 
köztük a szakszervezetekkel és a civil 
társadalmi szervezetekkel folytatott 
kötelező uniós szintű konzultációt 
követően a 142. cikknek megfelelően a 
Bizottság jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási kódex 
elkészítése céljából, amely meghatározza a 
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kritériumait. partnerség megvalósítása támogatásának és 
az információk, tapasztalatok, eredmények 
és helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

Or. en

Módosítás 166
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

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
a szociális partnerekkel és a civil 
társadalom fontos szereplőivel folytatott 
egyeztetést követően jogosultsággal 
rendelkezik felhatalmazáson alapuló 
aktusok elfogadására egy cselekvési 
útmutató elkészítése céljából, amely 
meghatározza a partnerség megvalósítása 
támogatásának és az információk, 
tapasztalatok, eredmények és helyes 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

Or. es

Módosítás 167
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

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, 

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

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. 

Or. fr

Módosítás 168
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A KSK-alapok végrehajtása során az 
illetékes igazgatási szervek e rendelet 5. 
cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint 
támogatják 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.

Or. de

Módosítás 169
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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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Or. en

Módosítás 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség propagálása

A nők és férfiak közötti egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség propagálása

Or. en

Módosítás 171
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
férfiak és nők közötti egyenlőséget és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elvének 
koherens integrálását a programok 
előkészítésének, programozásának és 
végrehajtásának, valamint a KSK-alapok 
ellenőrzésének és értékelésének minden 
szakaszában, a nemek közötti egyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés értékelésének módszereit 
alkalmazva.
A tagállamok még inkább elősegítik a nők 
és férfiak kiegyensúlyozott részvételét a 
helyi, regionális és nemzeti szintű operatív 
programok irányításában és 
végrehajtásában, és jelentést tesznek az e 
tekintetben elért előrelépésekről.

Or. en
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Módosítás 172
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 az 
esélyegyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elősegítését a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során.

Or. es

Módosítás 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 elve 
érvényesülésének megfelelően ütemezett
és következetes elősegítését és biztosítását 
a programok előkészítése, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során.

Or. en

Módosítás 174
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 

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

nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése, programozása, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során.

Or. en

Módosítás 175
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében, különös 
figyelemmel azokra, akiknek többszörös
megkülönböztetést kell elszenvedniük. 
Különösen a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférése az egyik olyan 
kritérium, amelynek az alapokból 
társfinanszírozott műveletek 
meghatározásakor meg kell felelni, és 
amelyet a végrehajtás különböző 
szakaszaiban figyelembe kell venni.

Or. en

Módosítás 176
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
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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.

megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során az 
esélyegyenlőség ösztönzése, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, valamint megbizonyosodnak 
arról, hogy a szegregáció nem termelődik 
újra, és biztosítják a hozzáférhetőséget.

Or. en

Módosítás 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése;

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése a környezeti és 
társadalmi szempontból fenntartható 
fejlődés érdekében;

Or. en

Módosítás 178
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) hozzájárulásának javítása a 
környezeti és társadalmi szempontból 
fenntartható fejlődéshez;
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Or. en

Módosítás 179
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. 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;

Or. fr

Módosítás 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. környezet és a biodiverzitás védelme, 
valamint az energia- és az 
erőforrásfelhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 181
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a foglalkoztatás előmozdítása és a 7. a foglalkoztatás előmozdítása, a kkv-k 
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munkaerő mobilitásának támogatása; támogatása új, fenntartható és tisztességes 
munkahelyek létrehozása céljából és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

Or. en

Módosítás 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a minőségi foglalkoztatás, valamint a 
megfelelő és tisztességes munka
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 183
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a minőségi foglalkoztatás előmozdítása 
és a munkaerő mobilitásának támogatása;

Or. en

Módosítás 184
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a társadalmi befogadás erősítése és a 8. a társadalmi befogadás erősítése, 
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szegénység elleni küzdelem; valamint a szegénység és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. az aktív társadalmi befogadás erősítése 
és a szegénység elleni küzdelem;

Or. en

Indokolás

A társadalmi kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem érdekében az uniós alapoknak a 
társadalmilag kirekesztettek és a szegénységben élők megsegítését szolgáló 
kezdeményezésekre és hosszú távú beruházásokra kell összpontosítaniuk a szociális 
támogatást szolgáló erőforrások egyszerű újraelosztásán alapuló kezdeményezések helyett.

Módosítás 186
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység elleni küzdelem,

8. a társadalmi befogadás és integráció
erősítése és a szegénység elleni küzdelem,

Or. de

Módosítás 187
Nadja Hirsch
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, szakképzés,
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

Or. de

Módosítás 188
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, szakképzés,
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

Or. en

Módosítás 189
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, a 
képességfejlesztés, a szakképzés és az
élethosszig tartó tanulás területén;

Or. fr

Módosítás 190
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, a
képességfejlesztés, képzés és az élethosszig 
tartó tanulás területén;

Or. en

Módosítás 191
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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;

Or. en

Módosítás 192
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. az intézményi kapacitás javítása és 
eredményes közigazgatás kialakítása.

10. az intézményi kapacitás javítása és
eredményes és részvételen alapuló 
közigazgatás kialakítása, és a szociális
partnerek, nem kormányzati szervezetek, 
regionális és helyi hatóságok és más 
érdekeltek számára a kapacitásépítés 
elősegítése, különösen a [közös 
rendelkezésekről szóló] .../.../EU rendelet 
5. cikkében említett partnerek számára.
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Or. en

Módosítás 193
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás az európai 
gazdasági és társadalmi partnerekkel, 
valamint az európai partnerszervezetekkel
együttműködve.

Or. fr

Módosítás 194
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. a szociális gazdaság támogatása.

Or. de

Módosítás 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg az intelligens, fenntartható 

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

és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia kiemelt céljai alapján a KSK-
alapok főbb intézkedéseit.

Or. en

Módosítás 196
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 197
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keret határozza meg: Az európai gazdasági és társadalmi 
partnerekkel együttműködve a közös 
stratégiai keret határozza meg:

Or. fr

Módosítás 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



PE489.560v02-00 64/217 AM\903982HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
minden egyes kiemelt célja esetében, és a 
9. cikkben előírt tematikus célkitűzésekre 
figyelemmel, az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság az Európai Parlament és a 
Tanács által rendes jogalkotási eljárás 
keretében elfogadandó közös stratégiai 
keretre irányuló javaslatot nyújt be az e 
rendelet elfogadását követő 1 hónapon 
belül.

Or. en

Módosítás 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 

törölve
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alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Or. en

Módosítás 201
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 202
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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. 

Or. fr

Módosítás 203
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 –
az előkészítés valamennyi szakaszában –
az 5. cikkben említett partnerekkel 
szorosan együttműködve készítik el. A 
partnerségi szerződést a Bizottsággal 
folytatott párbeszéd útján készítik elő.

Or. en

Módosítás 204
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. es

Módosítás 205
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. fr
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Módosítás 206
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kiemelt céljainak eléréséhez hozzájáruló 
rendelkezések, beleértve az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

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) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 208
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont
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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) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és a fenntartható
fejlesztési szükségletek elemzése a közös 
stratégiai keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és az e rendelet 6., 7. és 8. 
cikkében előírt horizontális elvek, 
valamint a javasolt intézkedések
tekintetében, figyelembe véve a Szerződés 
121. cikke (2) bekezdése szerinti 
alkalmazandó országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott 
célokat;

Or. en

Módosítás 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

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;

Or. en

Módosítás 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 211
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és a KA-
hoz tartozó programok – az európai 
területi együttműködéssel kapcsolatos 
célhoz tartozók kivételével –, valamint az 
EMVA-hoz és az ETHA-hoz tartozó 
programok felsorolása az egyes indikatív 
pénzelosztások KSK-alaponkénti és 
évenkénti bontásával;

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz, a KA-hoz 
és az európai területi együttműködéssel 
kapcsolatos célhoz tartozó programok 
felsorolása, az EMVA-hoz és az ETHA-
hoz tartozók kivételével az egyes indikatív 
pénzelosztások KSK-alaponkénti és 
évenkénti bontásával;

Or. fr

Módosítás 212
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

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 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 

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

összefüggő végrehajtási intézkedéseket, 
adott esetben azoknak a városoknak a 
felsorolásával, amelyek az ERFA-rendelet 
8. cikkében említett városfejlesztési 
platformban részt vesznek;

Or. fr

Módosítás 213
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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) a Bizottság iránymutatásai alapján
integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés, a szegénység vagy a
társadalmi kirekesztés legnagyobb 
kockázatával szembenéző célcsoportok 
egyedi szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással. A nemzeti szociális 
jelentésekkel alátámasztott integrált 
megközelítés bemutatja, hogy a KSK-
alapok miként segítik elő a nemzeti 
reformprogramokban részletezett, a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés
kockázatának kitett csoportok 
beilleszkedését ösztönző nemzeti 
közpolitikák által támogatott integrált 
nemzeti szegénységellenes stratégiák 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 vagy a társadalmi
kirekesztés nagy kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, a 
vonatkozó KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással. A nemzeti szociális 
jelentésekkel alátámasztott integrált 
megközelítés bemutatja, hogy a KSK-
alapok miként segítik elő a nemzeti 
reformprogramokban részletezett, a 
szegénységgel és a társadalmi 
kirekesztéssel szembesülő vagy azok 
kockázatának kitett csoportok 
beilleszkedését ösztönző nemzeti 
közpolitikák által támogatott integrált 
nemzeti szegénységellenes stratégiák 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 215
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 vagy társadalmi 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembesülő célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben – a szegénység 
csökkentésére irányuló nemzeti stratégiák 
végrehajtásának támogatása érdekében –
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a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

Or. es

Módosítás 216
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 fenntartható megközelítés a 
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy a 
társadalmi kirekesztés legnagyobb 
kockázatával szembesülő célcsoportok 
egyedi szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. en

Módosítás 217
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembesülő
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre és a 
fogyatékossággal élőkre, a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;
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Or. en

Módosítás 218
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az, hogy a nemzeti szociális jelentések 
által alátámasztott KSK-alapok miként 
segítik elő a szegénységgel és a társadalmi 
kirekesztéssel szembesülő vagy azok 
kockázatának kitett csoportok 
beilleszkedését ösztönző, a nemzeti 
reformprogramokban részletezett integrált 
nemzeti szegénységellenes stratégiák 
végrehajtását;

Or. en

Módosítás 219
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 csökkentésre irányuló 
intézkedéseket, valamint az e célra szánt 
összegeket;

Or. es
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Módosítás 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

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;

törölve

Or. en

Módosítás 221
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

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 
szóló jelentés előkészítésében;

iv. a többszintű kormányzással 
kapcsolatos megközelítés és az 5. cikkben
említett partnerek bevonása érdekében 
hozott intézkedések, és a partnereknek a 
partnerségi szerződés és az e rendelet 46. 
cikkében meghatározott, az elért 
eredményekről szóló jelentés 
előkészítésében játszott szerepe, valamint 
a programoknak az 5. cikk (3) 
bekezdésében említett európai magatartási 
kódex szerinti előkészítésében, 
végrehajtásában, értékelésében és 
figyelemmel kísérésében betöltött 
szerepük, beleértve a részt vevő partnerek 
jegyzékét, a kiválasztásukra vonatkozó 
eljárást és a feladatköreik leírását, 
valamint a partnerségi szerződés 
tartalmáról és a partnerség elvének 
megvalósításáról alkotott véleményüket;

Or. en
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Módosítás 222
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

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 
szóló jelentés előkészítésében;

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

Or. en

Módosítás 223
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

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 
szóló jelentés előkészítésében;

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

Or. es

Módosítás 224
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a partnerségek nemzeti szintű 
végrehajtásának útjában álló jogi és 
igazgatási akadályok meghatározása és az 
e nehézségek kezelésére előirányzott 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 225
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv b pont (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;

Or. en

Módosítás 226
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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
tett intézkedések;

Or. en
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Módosítás 227
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel, a 
közös stratégiai kerettel, a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése szerint 
elfogadott tanácsi ajánlásokkal, figyelembe 
véve a programok előzetes értékelését, és a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerződést.

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel, a 
közös stratégiai kerettel, a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése szerint 
elfogadott tanácsi ajánlásokkal, figyelembe 
véve a programok előzetes értékelését, és a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
Bizottság azt is megvizsgálja, hogy a 
tagállami közpolitikák összhangban 
vannak-e az Unió célkitűzéseivel. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerződést.

Or. en

Módosítás 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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) 

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok adott esetben a 
támogatást az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia kiemelt céljainak elérése kapcsán 
a legnagyobb hozzáadott értéket teremtő 
intézkedésekre összpontosítják, figyelembe 
véve a nemzeti, regionális és helyi
szükségleteket.
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bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és
figyelembe véve a nemzeti és regionális
szükségleteket.

Or. en

Módosítás 229
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17 cikk törölve
Előzetes feltételrendszerek

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.
(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a 
partnerségi szerződésben összefoglalják a 
nemzeti és regionális szinten 
végrehajtandó intézkedéseket a 
végrehajtás ütemtervével együtt, 
biztosítva, hogy arra legkésőbb két évvel a 
partnerségi szerződés megkötése után 
vagy 2016. december 31-ig sor kerül, attól 
függően, hogy melyik következik be előbb.
(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az 
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.
(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és 
a programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
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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.
(6) Az 1–5. bekezdések nem vonatkoznak 
az európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programokra.

Or. en

Módosítás 230
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A különböző kormányzati szintek 
közötti hatáskörmegosztást figyelembe 
véve a tagállamok – a regionális és helyi 
hatóságok egyetértésével – értékelik, hogy 
a vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-
e.

Or. fr

Módosítás 231
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a (2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
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vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e. Az értékelésnek közös módszertanon kell 
alapulnia, és az értékelésbe be kell vonni 
az 5. cikkben említett partnereket.

Or. en

Módosítás 232
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

(4) A tagállamoknak – a regionális és helyi 
hatóságok egyetértésével – a megfelelő 
programokban meg kell határozniuk az 
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

Or. fr

Módosítás 233
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben azt állapítja 
meg, hogy a feltételek nem az előzetesen 
megállapított ütemben teljesülnek, a 
Bizottság ajánlásokat tehet a tagállamnak. 
Amennyiben a tagállam nem teszi meg az 
ajánlások teljesítéséhez szükséges 
intézkedéseket, a Bizottság dönthet úgy, 
hogy felfüggeszti a programnak szánt 
összes időközi kifizetést vagy azok egy 
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meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

részét az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
kifizetés felfüggesztésére irányuló 
döntéskor a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie a felfüggesztésnek az érintett 
tagállamra gyakorolt gazdasági és 
társadalmi hatását. A felfüggesztést meg 
kell szüntetni és a forrásokat tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani, amint a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket.

Or. es

Módosítás 234
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. 

Or. fr
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Módosítás 235
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 236
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
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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.

előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Ilyen esetben 
döntéshozatala során figyelembe kell 
vennie a társadalmi és gazdasági 
következményeket. Amennyiben az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig nem 
kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti a 
kifizetéseket.

Or. de

Módosítás 237
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 238
Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
kell elosztani.

Or. es

Módosítás 239
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
kell elosztani.

Or. en

Módosítás 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk
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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 
kell elosztani.

Or. en

Módosítás 241
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 242
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kifizetések felfüggesztésének 
megakadályozása érdekében a fent 
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említett felülvizsgálatokon 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.

Or. en

Módosítás 243
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 245
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 1 bekezdés
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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, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2. rész 18. cikkének módosításával összhangban.

Módosítás 246
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 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 Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását.

Or. es
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Módosítás 247
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 és az 
érintett tagállam nem teszi meg az ennek 
kiigazításához szükséges intézkedéseket, a 
Bizottság – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás szerint 
– felfüggesztheti a program prioritására 
szánt összes időközi kifizetést vagy annak 
egy részét.

(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket és az 
érintett tagállam nem teszi meg az ennek 
kiigazításához szükséges intézkedéseket, a 
Bizottság – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás szerint 
– felfüggesztheti a program prioritására 
szánt összes időközi kifizetést vagy annak 
egy részét. A kifizetés felfüggesztésére 
irányuló döntéskor a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a felfüggesztésnek 
az érintett tagállamra gyakorolt gazdasági 
és társadalmi hatását. A felfüggesztést 
meg kell szüntetni és a forrásokat 
tagállam rendelkezésére kell bocsátani, 
amint a tagállam megteszi a szükséges
lépéseket.

Or. es

Módosítás 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Makrogazdasági feltételrendszer Különös rendelkezések az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel szembesülő
tagállamok számára

Or. en
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Módosítás 249
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Makrogazdasági feltételrendszer Kifizetések az átmeneti költségvetési 
nehézségekkel szembesülő tagállamok 
számára

Or. en

Módosítás 250
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 253
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

Az uniós strukturális alapok kifizetései egy részének vagy egészének a felfüggesztése azon 
tagállamok esetében, amelyek nem felelnek meg a makrogazdasági feltételrendszernek, nem 
arányos, mivel ez a feltételrendszer csak azokra a tagállamokra vonatkozik, amelyek 
profitálnak az uniós kohéziós politikából. Emellett az ilyen jellegű szankciók csak rontanák a 
pénzügyi nehézségekkel szembesülő tagállamok helyzetét.
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Módosítás 255
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát a 
tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.

(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát a 
tagállam három hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.

Or. de

Módosítás 256
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés 
d) pontja alapján részesül pénzügyi 
támogatásban, és a támogatás kiigazítási 
programhoz van kötve, a Bizottság – a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához –
a tagállam javaslatai nélkül módosíthatja 
a partnerségi szerződést és a programokat. 
A partnerségi szerződés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
meghatározásra került a kiigazítási 
programban vagy a tagállammal aláírt 
egyetértési megállapodásban.

törölve

Or. de
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Módosítás 257
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben a tagállam nem tesz eleget 
az (1) bekezdésben említett bizottsági 
kérésnek, vagy a (2) bekezdésben említett 
bizottsági észrevételekre nem válaszol egy
hónapon belül kielégítő módon, akkor a 
Bizottság – észrevételeinek megtétele után 
számított három hónapon belül –
határozatot fogadhat el, végrehajtási 
aktusok révén, amellyel teljes egészében 
vagy részben felfüggesztheti az érintett 
programok részére folyósított kifizetéseket.

(5) Amennyiben a tagállam nem tesz eleget 
az (1) bekezdésben említett bizottsági 
kérésnek, vagy a (2) bekezdésben említett 
bizottsági észrevételekre nem válaszol 
három hónapon belül kielégítő módon, 
akkor a Bizottság – észrevételeinek 
megtétele után számított hat hónapon
belül – határozatot fogadhat el, 
végrehajtási aktusok révén, amellyel teljes 
egészében vagy részben felfüggesztheti az 
érintett programok részére folyósított 
kifizetéseket.

Or. de

Módosítás 258
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.

(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy jogával erre 
vonatkozóan csak végső megoldásként 
éljen, és a felfüggesztés arányos és 
eredményes legyen, figyelembe véve az 
érintett tagállam gazdasági és szociális 
helyzetét, és tiszteletben tartja a tagállamok 
egyenlő bánásmódhoz való jogát, különös 
tekintettel a felfüggesztésnek az érintett 
tagállam gazdaságára gyakorolt hatására.
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Or. de

Módosítás 259
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét meg 
lehet emelni az egyes ERFA-, ESZA- és 
KA-prioritásokra vagy az egyes EMVA- és 
ETHA-intézkedésekre vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 10 
százalékponttal növelt szintnek megfelelő 
összeggel. A megemelt arány, amely nem 
lépheti túl a 100 %-ot, arra kifizetési 
kérelmekre vonatkozik, amely azzal a 
számviteli időszakkal kapcsolatos, amelyre 
a tagállam kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:

törölve

a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelet értelmében;
b) amennyiben az érintett tagállam nem 
vezette be az eurót, középtávú 
finanszírozási támogatást kap a 
332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;
c) a finanszírozási támogatás folyósítása a 
2011. július 11-én aláírt, az európai 
stabilitási mechanizmust létrehozó 
egyezmény szerint történik.
Az első albekezdése nem vonatkozik az 
ETE-rendelet hatálya alá tartozó 
programokra.
(2) A 1. bekezdésben foglaltaktól 
függetlenül az időközi kifizetések és a 
végsőegyenleg-kifizetések révén nyújtott 
uniós támogatás nem haladhatja meg a 
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közpénzekből folyósított támogatás és a 
KSK-alapokból kapott hozzájárulás azon 
maximális egyes prioritásonkénti –
ERFA, ESZA és KA – vagy az egyes 
EMVA- és az ETHA-intézkedésenkénti 
összegét, amelyet a Bizottság a program 
jóváhagyásakor határozatban megítélt.

Or. fi

Módosítás 260
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam kérésére az időközi kifizetést és 
a végső egyenleg összegét meg lehet 
emelni az egyes ERFA-, ESZA- és KA-
prioritásokra vagy az egyes EMVA- és 
ETHA-intézkedésekre vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 10 
százalékponttal növelt szintnek megfelelő 
összeggel. A megemelt arány, amely nem 
lépheti túl a 100 %-ot, arra kifizetési 
kérelmekre vonatkozik, amely azzal a 
számviteli időszakkal kapcsolatos, amelyre 
a tagállam kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:

A tagállam kérésére az időközi kifizetést és 
a végső egyenleg összegét meg lehet 
emelni az egyes ERFA-, ESZA- és KA-
prioritásokra vagy az egyes EMVA- és 
ETHA-intézkedésekre vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 15 
százalékponttal növelt szintnek megfelelő 
összeggel. A megemelt arány, amely nem 
lépheti túl a 100 %-ot, arra kifizetési 
kérelmekre vonatkozik, amely azzal a 
számviteli időszakkal kapcsolatos, amelyre 
a tagállam kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:

Or. en

Módosítás 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben az általános 
munkanélküliségi ráta vagy a fiatalok 
munkanélküliségi rátája lényegesen 
meghaladja az európai átlagot;

Or. es

Módosítás 262
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 a 
partnerekkel együttműködésben.
Valamennyi tagállam konzultációs tervet 
készít és tesz közzé, ezt követően pedig 
jelentést készít e konzultációs folyamat 
jellegéről és eredményeiről.

Or. en

Módosítás 263
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, 
és a tagállamoknak e programok 
kidolgozása előtt konzultálniuk kell a 
szociális partnerekkel és a civil 
társadalom fontos szereplőivel, és e 
konzultáció eredményeit közzé kell 
tenniük.
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Or. es

Módosítás 264
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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. cikk (1) bekezdésében említett
partnerekkel együttműködésben. A 
partnerekkel folytatott konzultáció az 5. 
cikk (3) bekezdésében előírt magatartási 
kódex alapját képező bevált gyakorlatokat 
követi.

Or. en

Módosítás 265
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 266
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés
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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.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés benyújtását követően 
három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani.

Or. es

Módosítás 267
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 előterjesztését követő 
hat 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.

Or. fr

Módosítás 268
Elisabeth Morin-Chartier

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 269
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 270
Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es
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Módosítás 271
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a 7. és 8. cikkben meghatározott
horizontális elvekhez kapcsolódó mutatók.

Or. en

Módosítás 272
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 273
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott elveket

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 7. és 8. cikkben meghatározott 
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figyelembe vevő intézkedések leírását. horizontális elvekkel kapcsolatos 
mutatókra vonatkozó mérhető mennyiségi 
és minőségi célokat és mérföldköveket, 
amelyeket adott esetben hozzárendelnek a 
programspecifikus mutatókhoz és a 7. és 
8. cikkben meghatározott elveknek való 
megfelelés érdekében végrehajtandó 
különös intézkedésekhez.

Or. en

Módosítás 274
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikkben előírt uniós jognak való 
megfelelés érdekében minden egyes
programnak teljesítenie kell a környezetre 
gyakorolt hatások stratégiai vizsgálatáról 
szóló 2001/42/EK irányelv1, a természetes 
élőhelyekről, valamint a vadon élő 
állatokról és növényekről szóló irányelv 
92/43/EGK irányelv2, a 2000/60/EK víz-
keretirányelv3 és a vadon élő madarakról 
szóló 2009/147/EK irányelv 4
követelményeit. Emellett a 85/337/EGK5

és a 97/11/EK6 irányelv alapján 
megvizsgálják, hogy a 90. cikkben említett 
tervezett nagyprojektek milyen hatással 
vannak a környezetre.

1HL L 197., 2001.7.21., 30. o.
2HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
3HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
4HL L 20., 2010.1.26., 7. o.
5HL L 175., 1985.7.5., 40. o.
6HL L 73., 1997.3.14., 5. o.

Or. en
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Módosítás 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Azon tagállamok esetében, 
amelyekben a munkanélküliségi ráta 
és/vagy a fiatalok munkanélküliségi 
rátája jelentősen meghaladja az európai 
átlagot, minden programban fel kell 
tüntetni a munkahelyteremtéssel 
kapcsolatos célkitűzésekre szánt 
támogatás indikatív összegét.

Or. es

Módosítás 276
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
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 
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források elosztását vizsgálja.

Or. en

Módosítás 277
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 278
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködésre 
vonatkozó cél alá tartozó programok 
módosítása esetén a vonatkozó partnerségi 
szerződést nem kell módosítani.

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.
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A programok módosítása iránti kérelmek 
ezenkívül a felülvizsgált programokon és 
adott esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződéseken alapulnak.
Az európai területi együttműködésre 
vonatkozó cél alá tartozó programok 
módosítása esetén a vonatkozó partnerségi 
szerződést nem kell módosítani.

Or. en

Módosítás 279
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 280
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba;

a) konkrét, az 5. cikkben említett összes 
partnerrel folytatott konzultációt 
követően, a tagállamok egyes területi 
egységeivel együttműködve, a tagállamok 
által kijelölt szubregionális területeket vesz 
célba;
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Or. en

Módosítás 281
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ideértve a szegénységet és a 
társadalmi kirekesztést közvetlenül 
megtapasztaló helyieket és az érintett 
projektek kedvezményezettjeit, ahol 
döntéshozatali szinten sem a közszféra, 
sem egyetlen más érdekcsoport nem 
rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

Or. en

Módosítás 282
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en
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Módosítás 283
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a közösség stratégia kidolgozásába 
történő bevonásának a leírása;

d) a közösségnek, ideértve a nem 
kormányzati szervezeteket, a szegénységet 
és a társadalmi kirekesztést közvetlenül 
megtapasztaló helyieket és az érintett 
projektek kedvezményezettjeit, a stratégia 
kidolgozásába és megvalósításába történő 
bevonásának a leírása;

Or. en

Módosítás 284
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 helyi fenntartható fejlesztési 
stratégiákat a programok illetékes irányító 
hatóságai által erre a célra felállított 
bizottság választja ki. Az 5. cikkben 
említett partnereknek megfelelő 
képviseletet kell biztosítani ebben a 
bizottságban.

Or. en

Módosítás 285
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 3 bekezdés
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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 helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki,
amelyben képviseletet kapnak a gazdasági 
és szociális partnerek. 

Or. fr

Módosítás 286
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki, 
amelyben képviseletet kapnak az 5. cikk 
(1) bekezdése szerinti partnerek.

Or. de

Módosítás 287
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 

b) a nemek közötti egyenlőségen alapuló,
megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
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alkalmazására; fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

Or. en

Módosítás 288
Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tanácsadás költségeit.

Or. es

Módosítás 289
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 290
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. en

Módosítás 291
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 beruházás 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- vagy vidékfejlesztés és a 
városrehabilitáció célját szolgáló 
befektetések keretében történő föld- vagy 
ingatlan-hozzájárulásokat, ahol a föld, 
illetve az ingatlan a beruházás részét 
képezi. Az ilyen föld- vagy ingatlan-
hozzájárulások támogathatók, amennyiben 
az 59. cikkben meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. en
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Módosítás 292
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 vidékfejlesztés célját vagy a 
városi és 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 ingatlan-
hozzájárulások támogathatók, amennyiben 
az 59. cikkben meghatározott feltételek 
teljesülnek.

Or. es

Módosítás 293
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 294
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 5 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.

Or. fr

Módosítás 295
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39a. cikk
Fennmaradó összeg

A közös stratégiai kerethez tartozó 
alapokból fennmaradó összegek 
átvezetésre kerülnek az Európai Unió 
költségvetésébe.

Or. fr

Módosítás 296
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 41 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az eljárási szabályoknak meg kell 
felelniük a 41., 42. és 43. cikknek, és 
figyelembe kell venniük az e rendelet 5. 
cikkében rögzített alapelveket. A Bizottság 
az 5. cikk szerinti partner kérelme alapján 
megvizsgálhatja az eljárási szabályokat, és 
adott esetben módosíthatja azokat.

Or. de

Módosítás 297
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 298
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerek kiválasztják és kinevezik a 
monitoringbizottságban a képviseletüket 
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ellátó tagokat.

Or. en

Módosítás 299
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Közzéteszik a monitoringbizottság 
tagjainak jegyzékét.

Or. en

Módosítás 300
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. de

Módosítás 301
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
megvalósítása érdekében elért 
eredményeket. 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 az e rendelet 6., 7. 
és 8. cikkében előírt horizontális elvek 
végrehajtását. 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.

Or. en

Módosítás 302
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
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.

Or. de

Módosítás 303
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 a 
teljesítményértékelést is.

Or. en

Módosítás 304
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
figyelemmel követi.

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

Or. fr

Módosítás 305
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.
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Or. en

Módosítás 306
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. fr

Módosítás 307
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitűzéseinek 
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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.

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, a 
szegénység csökkentésével, valamint az 
általános munkanélküliségi ráta és a 
fiatalok munkanélküliségi rátájának 
csökkentésével kapcsolatos célokra 
felhasznált támogatásról.

Or. es

Módosítás 308
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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) 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, valamint a 
szegénységcsökkentési célok elérése 
érdekében tett intézkedéseket.

Or. en



AM\903982HU.doc 117/217 PE489.560v02-00

HU

Módosítás 309
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves végrehajtási jelentés értékeli 
az 5. cikkben említett partnereknek a 
program végrehajtásában játszott 
szerepét, és tartalmazza az érintett 
partnerek jegyzékét, felelősségi köreiket és 
a programról és a partnerségi elv 
végrehajtásáról alkotott véleményüket, 
valamint a nézeteik figyelembevételének 
módját.

Or. en

Módosítás 310
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 meghatározott mérhető 
mennyiségi és minőségi mérföldkövek, 
beleértve a 7. és 8. cikkben előírt 
horizontális elvekkel kapcsolatos 
mutatókra vonatkozókat is, és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

Or. en
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Módosítás 311
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással, a szegénység
csökkentésével, valamint az általános 
munkanélküliségi ráta és a fiatalok
munkanélküliségi rátájának 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
tekintetében;

Or. es

Módosítás 312
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással és a szegénység 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
tekintetében;

Or. en
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Módosítás 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
kiemelt céljainak megvalósításában elért 
eredmények, különösen az 
eredményességmérési keretben az egyes 
programokra vonatkozóan meghatározott 
mérföldkövek és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzések tekintetében;

Or. en

Módosítás 314
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 a nézeteik figyelembevételének 
módját.

Or. en

Módosítás 315
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – h pont
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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, és e tekintetben e 
partnerség minőségének értékelése.

Or. en

Módosítás 316
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 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 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításában elért eredményekre.

(5) 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.

Or. en

Módosítás 317
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 bekezdés

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-

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
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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.

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 
jóléti helyzetre.

Or. en

Módosítás 318
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 bekezdés

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 képest, 
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 képest, 
valamint a bruttó hazai termékhez (GDP-
hez) és a munkanélküliséghez képest.

Or. es

Módosítás 319
Göncz Kinga
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 az 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.

Or. en

Módosítás 320
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 és adott esetben a 
programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

Or. es

Módosítás 321
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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. és 8. cikkében előírt horizontális 
elvekre és prioritásokra, és figyelembe 
véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

Or. en

Módosítás 322
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a javasolt program vagy tevékenység 
belső koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó 
eszközökkel;

b) a javasolt program vagy tevékenység 
belső koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó 
eszközökkel, beleértve a nemzeti 
közpolitikákat is;

Or. en

Módosítás 323
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 

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

szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

Or. en

Módosítás 324
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a programra vonatkozóan javasolt
mutatók relevanciáját és egyértelműségét;

e) a horizontális mutatók relevanciáját és 
egyértelműségét, valamint az e rendelet 
7. cikkében előírt elvekkel összhangban a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítását és 
a megkülönböztetés megakadályozását –
beleértve a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférése útjában álló 
akadályok eltávolítását – célzó tervezett 
egyedi intézkedések megfelelőségét;

Or. en

Módosítás 325
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 – beleértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférése útjában álló akadályok 
eltávolítását is – érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;
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Or. en

Módosítás 326
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 – beleértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférése útjában álló akadályok 
eltávolítását is – érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

Or. en

Módosítás 327
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 – beleértve a 
fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférése útjában álló akadályok 
eltávolítását is – érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

Or. en

Módosítás 328
Göncz Kinga
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 és a társadalmi 
integráció előmozdítása érdekében 
tervezett intézkedések megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a társadalmi befogadást és a 
szegénység csökkentését ösztönző célokat, 
valamint a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférését elősegítő tervezett 
intézkedések megfelelőségét.

Or. en

Módosítás 330
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 331
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
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.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság a 
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. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 332
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
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 

Az utólagos értékeléseket a Bizottság a 
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. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.
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elvégezni.

Or. es

Módosítás 333
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
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.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
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, valamint az 
e stratégia kiemelt kezdeményezéseivel 
kapcsolatos célokat. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 334
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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.

Or. es
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Módosítás 335
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és –
különösen a nem kormányzati 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 
tevékenységekhez rendelt források 
hozzájárulnak az Európai Unió kohéziós 
politikával kapcsolatos politikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához is, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 336
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 

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

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 
tevékenységekhez rendelt források 
hozzájárulnak az Európai Unió kohéziós 
politikával kapcsolatos politikai prioritásai 
szervezeti kommunikációjának
fedezéséhez is, feltéve, hogy azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 337
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az uniós szinten a kohéziós politikával 
foglalkozó tematikus ernyőszervezeteknek, 
nem kormányzati szervezeteknek, 
társadalmi partnereknek és helyi, városi 
és regionális hatóságokat képviselő 
hálózatoknak és egyesületeknek a 
monitoringbizottságban tevékenykedő 
nemzeti és regionális partnerekkel való 
hálózatépítésre nyújtott támogatás; a 
kohéziós politikáról szóló, az e szereplők 
között és a Bizottsággal folytatott 
strukturális párbeszéd ösztönzése; az 
egyedi témákkal foglalkozó partnereknek 
nyújtott támogatás a meglévő és új 
tematikus hálózatokban való 
véleménycserék és együttműködés 
érdekében.
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Or. en

Módosítás 338
Nadja Hirsch

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a partnerek teljesítményének és 
szakmai felkészültségének megerősítése e 
rendelet 5. cikkével összhangban.

Or. de

Módosítás 339
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 
az e rendelet 30. cikkében említett helyi 
akciócsoportok meglévő és új tematikus 
hálózataiban folytatott véleménycseréket 
és együttműködést ösztönző támogatás.

Or. en

Módosítás 340
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK- (1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
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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.

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 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 intézkedéseket. 
Ezek az intézkedések az előző és a 
következő programozási időszakra 
vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 341
Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 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 

(1) 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, a 
gazdasági és szociális partnereknek és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
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kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak. 

igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak. 

Or. fr

Módosítás 342
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe való bevonásukat és 
részvételüket. 

Or. en

Módosítás 343
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 345
Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

52a. cikk
Valamennyi tagállamnak gondoskodnia 
kell arról, hogy minden program 
biztosítsa a szociális partnerek és a civil 
szervezetek alapok előkészítésébe, 
végrehajtásába, ellenőrzésébe és 
értékelésébe való bevonásához szükséges 
technikai segítségnyújtást.

Or. es
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Módosítás 346
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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. 

Or. fr

Módosítás 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Valamely művelet végrehajtása során 
közvetlenül keletkezett nettó bevételt, 
amelyet a művelet jóváhagyásánál nem 
vettek figyelembe a kedvezményezett által 
benyújtott végső kifizetési kérelemben le 
kell vonni a művelet támogatható 
kiadásaiból. Ez a szabály nem vonatkozik a 
pénzügyi eszközökre és díjakra. Ez a 
szabály nem vonatkozik a pénzügyi 
eszközökre és díjakra.

(6) Valamely művelet végrehajtása során 
közvetlenül keletkezett nettó bevételt, 
amelyet a művelet jóváhagyásánál nem 
vettek figyelembe a kedvezményezett által 
benyújtott végső kifizetési kérelemben le 
kell vonni a művelet támogatható 
kiadásaiból. Ez a szabály nem vonatkozik a 
pénzügyi eszközökre és díjakra. Ez a 
szabály nem vonatkozik az 5000 eurónál 
kisebb költségvetésű projektekre, a 
pénzügyi eszközökre, állami támogatás 
szabályai alá eső műveletekre, olyan 
műveletekre, ahol az állami támogatás 
átalányösszeg vagy egységre vetített 
költségskála formájában történik, 
valamint közös cselekvési tervek keretében 
végrehajtott műveletekre és díjakra.
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Or. en

Indokolás

A módosítás célja – elsősorban a kis projektek és a kis értékű tevékenységek esetében – a 
nagyobb fokú egyszerűsítés és a bürokrácia csökkentése.

Módosítás 348
Pervenche Berès

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 349
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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;

Or. de

Módosítás 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont
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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) a héára vonatkozó nemzeti jogszabályok 
alapján visszaigényelhető hozzáadottérték-
adó.

Or. en

Módosítás 351
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek.

Or. en

Módosítás 352
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból támogatott 
műveletek, a (2) és (3) bekezdésben és az 
alapokra vonatkozó rendelkezésekben leírt 
kivételekkel, a számukra a támogatást 
biztosító program által lefedett területeken 
valósulnak meg (a továbbiakban: 
programterület).

(1) A KSK-alapokból támogatott 
műveletek, a (2) és (3) bekezdésben és az 
alapokra vonatkozó rendelkezésekben leírt 
kivételekkel, és ha nem tartalmaznak 
hálózatba szervezett nemzeti műveleteket, 
a számukra a támogatást biztosító program 
által lefedett területeken valósulnak meg (a 
továbbiakban: programterület).

Or. fi

Módosítás 353
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított tíz éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

Or. en

Módosítás 354
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azoknál az ESZA-ból, valamint a többi 
KSK-alapból támogatott műveleteknél, 

(2) Az ESZA-ból, valamint a többi KSK-
alapból támogatott, nem infrastrukturális 
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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..

vagy termelő beruházásnak minősülő 
műveleteknél 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.

Or. en

Módosítás 355
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az olyan pénzügyi eszközökhöz vagy 
azokból vagy művelethez nyújtott 
hozzájárulásokra, amelyek esetében a 
termelő tevékenység nem csalásból eredő 
csődeset következtében szűnik meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az olyan művelethez nyújtott 
hozzájárulásokra, amelyek esetében a 
termelő tevékenység nem csalásból eredő 
csődeset következtében szűnik meg.

Or. en

Módosítás 356
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet [56. cikke (3) 
bekezdésének] megfelelően, a KSK-alapok 
keretében történő kiadások irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős testületeket egy 
minisztériumi szintű akkreditáló hatóság
hivatalos határozatban akkreditálja.

(1) A költségvetési rendelet [56. cikke (3) 
bekezdésének] megfelelően, a KSK-alapok 
keretében történő kiadások irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős testületeket a 
tagállam hivatalos határozatban 
akkreditálja.
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Or. fi

Módosítás 357
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az akkreditáció egy független ellenőrző 
testület véleményén alapul, amely testület 
megvizsgálja, hogy az adott testület 
megfelel-e az akkreditációs 
kritériumoknak. A független ellenőrző 
testület a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési szabványok szerint végzi a 
munkáját.

(3) Az akkreditáció egy független ellenőrző 
testület véleményén alapul, amely testület 
megvizsgálja, hogy az adott testület 
megfelel-e az akkreditációs 
kritériumoknak. A független ellenőrző 
testület a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési szabványok, valamint 
környezetvédelmi és társadalmi 
kritériumok szerint végzi a munkáját.

Or. fr

Módosítás 358
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az akkreditáló hatóság felügyeli az 
akkreditált testületet, és hivatalos 
határozatban visszavonja az akkreditációt, 
ha egy vagy több akkreditációs kritérium 
már nem teljesül, kivéve abban az esetben, 
ha az érintett testület megteszi a szükséges 
jogorvoslati lépéseket az akkreditáló 
hatóság által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. Az akkreditáló hatóság azonnal 
értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidőt határoz meg egy akkreditált 
testület számára, illetve amennyiben 
visszavonja az akkreditációt.

(4) A tagállam felügyeli az akkreditált 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az akkreditációt, ha egy vagy 
több akkreditációs kritérium már nem 
teljesül, kivéve abban az esetben, ha az 
érintett testület megteszi a szükséges 
jogorvoslati lépéseket a tagállam által a 
probléma súlyosságának megfelelően 
meghatározott próbaidőn belül. A tagállam
azonnal értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidőt határoz meg egy akkreditált 
testület számára, illetve amennyiben 
visszavonja az akkreditációt.
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Or. fi

Módosítás 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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

Or. es

Módosítás 360
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapok által támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához.

Az alapok által támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiája kiemelt céljainak 
eléréséhez.

Or. en

Módosítás 361
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 81 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 362
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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.

Or. de

Módosítás 363
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
régiókategória között osztják el:

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

Módosítás 364
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül. 

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a források tagállamok 
szerint éves bontásban történő 
megállapításáról a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célkitűzés 
vonatkozásában, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül, és az 
európai területi együttműködésre irányuló 
célkitűzés esetében együttműködési 
programok szerinti bontásban.

Or. fr

Módosítás 365
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A globális források 0,35%-át a 
Bizottság kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

(3) A globális források 0,2%-át a Bizottság 
kezdeményezésére technikai 
segítségnyújtásra kell fordítani.

Or. fi

Módosítás 366
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok szerinti lebontásra az 
alábbi kritériumok alkalmazandók:

(2) A tagállamok szerinti lebontásra a 
nemekkel kapcsolatos statisztikák alapján
az alábbi kritériumok alkalmazandók:

Or. en

Módosítás 367
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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, 
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;

Or. en

Módosítás 368
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
az időskori függőségi ráta, népsűrűség,
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

Or. fi
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Módosítás 369
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, iskolázottság, egy lakosra jutó, nettó 
korrigált rendelkezésre álló jövedelem, 
szociális és demográfiai sérülékenység és 
népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

Or. en

Módosítás 370
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, az időskori 
függőségi ráta, munkanélküliségi ráta, 
foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság és 
népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

Or. fi

Módosítás 371
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fi

Módosítás 372
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 35 %-át. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak a [rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
irányuló eszköz] révén juttatott támogatás 
az ESZA-hoz rendelt strukturális alapok 
részének tekintendő.

Or. en

Módosítás 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 20%-át a kevésbé 
fejlett régiók, és mindazon régiók 
esetében, amelyek egy főre jutó GDP-je a 
2007–2013-as időszakban nem érte el az 
EU-25 tárgyidőszakban mért GDP-
átlagának a 75%-át, azonban jelenleg 
megfelelnek az átmeneti vagy fejlettebb 
régiók kategóriájának, 40%-át az átmeneti 
régiók és 52%-át a fejlettebb régiók 
esetében. E rendelkezés vonatkozásában 
egy tagállamnak a [rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
irányuló eszköz] révén juttatott támogatás 
az ESZA-hoz rendelt strukturális alapok 
részének tekintendő.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az ESZA-forrásokat hatékonyan használják fel és hasznosítsák, azokat 
a régiókat, 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, a kevésbé fejlett régiókkal egyenrangúnak kell kezelni. A 
kevésbé fejlett és az adott jogosultságot elvesztő régióknak gyakran egyedi beruházási 
igényeik vannak, és ezért a strukturális alapok felhasználásakor nagyobb rugalmasságot kell 
biztosítani a számukra.

Módosítás 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

törölve
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A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó 
támogatásából átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásait 
ennek megfelelően csökkenteni kell.
Az első albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelő éves előirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelő 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 
költségvetési évtől kezdődően.
Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

Or. en

Módosítás 375
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. es
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Módosítás 376
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. en

Módosítás 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. en

Módosítás 378
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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
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Or. en

Módosítás 379
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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.

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

Or. fi

Módosítás 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottságnak azokban a 
tagállamokban, ahol az általános 
munkanélküliségi ráta és /vagy a fiatalok 
munkanélküliségi rátája számottevően 
meghaladja az európai átlagot, az 
indikatív forráselosztás egy minimális 
hányadát a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célra, 
kifejezetten a munkanélküliség elleni 
küzdelmet szolgáló fellépésekre kell 
fordítania.

Or. es



AM\903982HU.doc 151/217 PE489.560v02-00

HU

Módosítás 381
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
városfejlesztés területén.

Or. de

Módosítás 382
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 0,2%-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
város- és vidékfejlesztés területén.

Or. en

Módosítás 383
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
növekedést és munkahelyteremtést 

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

szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források 0,2%-át innovatív
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
város- és vidékfejlesztés területén.

Or. es

Módosítás 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

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 5%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Or. en

Módosítás 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 

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 
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strukturális alapokból juttatott nemzeti 
összegekben történt változásokat is a 
2007–2013 közötti időszakhoz képest.

strukturális alapokból juttatott nemzeti 
összegekben történt változásokat is a 
2007–2013 közötti időszakhoz képest.

Or. es

Módosítás 386
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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. Annak eldöntése 
során, hogy végrehajtson-e pénzügyi 
korrekciót, a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie, hogy a tagállam megtette-e az 
általa ezzel kapcsoltban javasolt ajánlások 
teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, és
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.

Or. es

Módosítás 387
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. en

Módosítás 388
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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, 
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. 
Amennyiben az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiában szereplő célkitűzések és célok 
elérésére irányuló, tematikus szempontból 
koherens integrált megközelítés 
tekintetében a hatás és az eredményesség 
fokozásához szükséges, a prioritási tengely 
kombinálhatja:

Or. en

Módosítás 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés
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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 esetén a 
prioritási tengely több régiókategóriát 
érinthet vagy tematikus célkitűzések és 
alapok egy vagy több kiegészítő különböző 
beruházási prioritásait kombinálhatja 
szükség esetén az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia eredményességének fokozása és 
a benne szereplő célok hatékonyabb 
elérése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégia teljesítéséhez 
nagyobb rugalmasságra van szükség.

Módosítás 390
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) vonatkozhat egynél több 
régiókategóriára is;

Or. en

Módosítás 391
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ESZA-ból származó, de azonos tematikus 
célkitűzéshez tartozó egy vagy több 
egymást kiegészítő beruházási prioritást is 
ötvözhet;

Or. en

Módosítás 392
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) különböző tematikus célkitűzésekhez 
tartozó egy vagy több egymást kiegészítő 
beruházási prioritást is ötvözhet egy adott 
operatív programhoz történő uniós 
hozzájárulás 20%-áig, különösen az 
integrált területfejlesztési megközelítéshez 
adott hozzájárulások esetében;

Or. en

Módosítás 393
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az ESZA esetében ötvözheti a 9. cikk 
(8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait a 
többi prioritási tengelyhez való 
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hozzájárulásuk elősegítése érdekében.

Or. en

Módosítás 394
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) Az 52. cikkben leírt technikai 
segítségnyújtást tekintve a tagállamoknak 
lehetőségük van egy operatív programon 
belül egyetlen prioritási tengely 
meghatározására. A 87. cikk (2) bekezdése 
b) pontjának i., ii., iv. alpontja, c) 
pontjának ii–vi. alpontja, d) pontja, 
valamint az e) pontjának i. és ii. alpontja 
nem vonatkozik a technikai 
segítségnyújtási programokra.

Or. en

Módosítás 395
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a fenti a)–d) pontban 
szereplő lehetőségek közül kettőt vagy 
többet ötvözhetnek.

Or. en

Módosítás 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiája kiemelt 
céljainak eléréséhez való hozzájárulását 
meghatározó stratégia, figyelemmel a 
nemzeti és regionális sajátosságokra,
amely az alábbiakat tartalmazza:

Or. en

Módosítás 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkező szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve az 
integrált iránymutatásokat és a nemzeti és
regionális sajátosságokat;

i. a környezeti és társadalmi szempontból 
fenntartható fejlődés, és különösen a 
munkanélküliség, a szegénység, a
társadalmi kirekesztés és a társadalmi 
egyenlőtlenségek kihívásaival
kapcsolatban jelentkező szükségletek 
megállapítása;

Or. en

Módosítás 398
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – b pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a beruházási prioritások és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések;

i. a beruházási prioritások és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések, beleértve 
az e cikk (1) bekezdésében előirányzott 
lehetőségeket: a) régiókategóriák, b) több 
alapot összefogó megközelítés, c) integrált 
megközelítés és d) az ESZA tematikus 
célkitűzései;

Or. en

Módosítás 399
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, az e rendelet 99. cikkében 
említett integrált területi beruházáshoz 
(ITB) hozzájáruló mechanizmusok –
ideértve a(z) ... [ESZA-rendelet] 12. 
cikkének (1) bekezdésében említett
mechanizmusokat is – és az integrált 
intézkedéseket támogató egyes alapok 
indikatív éves eloszlása;

Or. en

Módosítás 400
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont
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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 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok és rehabilitációra váró 
külvárosi területek felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
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;

Or. en

Módosítás 401
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

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

iii. azon városok és funkcionális városi 
területek felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
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;

Or. fr

Módosítás 402
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 403
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a legalább egy másik tagállamban 
működő kedvezményezettekkel 
végrehajtott interregionális és 
transznacionális intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezések;

v. a legalább egy másik tagállamban 
működő kedvezményezettekkel 
végrehajtott interregionális és 
transznacionális intézkedések 
végrehajtásának módjai;

Or. fr

Módosítás 404
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi 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;

Or. fr
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Módosítás 405
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy társadalmi
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségletei kezelése terén történő 
hozzájárulás, különös tekintettel a 
marginális helyzetű közösségekre, 
valamint az indikatív forráselosztás;

Or. en

Módosítás 406
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei és a 
regionális földrajzi kihívások kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. en
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Módosítás 407
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

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;

törölve

Or. en

Módosítás 408
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történő bevonására tett
intézkedések és a partnerek szerepe az 
operatív program végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében;

iii. a partnereknek az operatív program 5. 
cikk (3) bekezdésében említett európai 
magatartási kódex szerinti előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe történő bevonására tett 
intézkedések, beleértve a részt vevő 
partnerek jegyzékét, a kiválasztásukra 
vonatkozó eljárással kapcsolatos 
információkat, a feladatköreiket és a 
véleményüket;

Or. en

Módosítás 409
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – i pont



PE489.560v02-00 164/217 AM\903982HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok és 
kedvezményezettek igazgatási kapacitása 
megerősítését célzó intézkedéseket a (2) 
bekezdés b) pontjában említett, az érintett 
prioritási tengelyre vonatkozó 
információkkal;

i. a technikai segítségnyújtás 
alkalmazásának (1) bekezdés e) pontja 
szerinti tervezett változata, a hatóságok, 
kedvezményezettek és az európai 
magatartási kódexszel összhangban az 5. 
cikk a), b) és c) pontjában említett 
partnerek igazgatási kapacitása 
megerősítését célzó intézkedések a (2) 
bekezdés b) pontjában említett, az érintett 
prioritási tengelyre vonatkozó 
információkkal;

Or. en

Módosítás 410
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 411
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
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egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Amennyiben a nemzeti 
társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia. 
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Az egynél több régiókategóriát 
érintő prioritási tengelyek esetében a 
táblázatnak régiókategóriánként külön fel 
kell tüntetnie az egyes alapokból származó 
különböző összegeket, valamint a 
vonatkozó társfinanszírozott összegeket. 
Az ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ESZA-ból származó, egy vagy több 
egymást kiegészítő beruházási prioritást 
ötvöző prioritási tengelyek esetében a 
táblázatban az egyes alapokból származó 
összegeket tüntetik fel. Amennyiben a 
nemzeti társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia. 
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 412
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i pont

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;

Or. fr

Módosítás 413
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont



PE489.560v02-00 166/217 AM\903982HU.doc

HU

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 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

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

Or. en

Módosítás 414
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

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 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron, 
szexuális irányultságon vagy nemi 
identitáson 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 megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
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különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

Or. en

Módosítás 415
Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az általános munkanélküliségi ráta és 
a fiatalok munkanélküliségi rátájának 
csökkentésére tervezett intézkedések 
leírása, különösen azokban 
tagállamokban, ahol a munkanélküliség 
számottevően meghaladja az európai 
átlagot;

Or. es

Módosítás 416
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

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 és a 
megkülönböztetésmentesség elősegítése 
érdekében hozott egyedi intézkedések 
leírása.

Or. en
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Módosítás 417
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi integrációjának ösztönzése 
révén az uniós szegénységcsökkentési 
célok elérése érdekében hozott egyedi 
intézkedések leírása;

Or. en

Módosítás 418
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 a), b) és c) 
pontjában említett partnereknek az e 
bekezdés i., ii. és iii. alpontjában
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

Or. en

Módosítás 419
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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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 – a tervezés 
során konzultálniuk kell a nemzeti 
esélyegyenlőségi testületekkel és be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

Or. en

Módosítás 420
Nadja Hirsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 1 bekezdés

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.

Or. de

Módosítás 421
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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, 

(2) Az ERFA és az ESZA olyan esetekben, 
amikor az integrált programok 
lényegesek, nélkülözhetetlenek és 
hatékonyan működnek, kiegészítő módon 
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az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

finanszírozhatja a 87. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában felsorolt vidéki 
mikrorégiók és rehabilitációra váró 
külvárosi területek fejlesztését. Ez esetben 
a költségek mindkét alapból – az alapok
támogathatósági szabályai alapján –
támogathatók, feltéve, hogy ez szükséges 
az integrált művelet kielégítő 
végrehajtásához, és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en

Módosítás 422
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 %-áig a 87. cikk (1) 
bekezdésének b) (új) pontjában említett 
esetekben, valamint 20 %-áig a 87. cikk 
(1) bekezdésének c) (új) pontjában említett 
esetekben, feltéve, hogy ez szükséges a 
művelet kielégítő végrehajtásához és 
közvetlenül kapcsolódik hozzá.

Or. en

Módosítás 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés
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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.

Or. en

Módosítás 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 1%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. es

Módosítás 425
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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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, 
valamint a katasztrófarezilienciát, emellett 
a társadalmi hatást, figyelembe véve a 
társadalmi integrációhoz való 
hozzájárulást;

Or. en

Módosítás 426
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. es

Módosítás 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit és adott esetben az 
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió 

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit;
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gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdése szerinti átfogó 
iránymutatásokban, valamint a Tanács 
azon ajánlásaiban megjelölt 
célkitűzéseket, amelyeket a 148. cikk (4) 
bekezdése értelmében a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

Or. en

Módosítás 428
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. en

Módosítás 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. adott esetben a közös cselekvési terv 
által a fenntartható fejlődés előmozdítására 
gyakorolt hatások elemzése;

7. a közös cselekvési terv által a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
gyakorolt hatások elemzése;

Or. en



PE489.560v02-00 174/217 AM\903982HU.doc

HU

Módosítás 430
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. az 5. cikkben említett, a 
monitoringbizottságon belüli vagy azokon 
kívüli partnereknek a közös cselekvési terv 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe 
történő bevonása érdekében végrehajtott 
vagy tervezett intézkedések.

Or. en

Módosítás 431
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 432
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfontolja és jóváhagyja a közös 
cselekvési terv módosítására vonatkozó 

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

javaslatokat, hogy figyelembe vegyen a 
terv végrehajtását akadályozó minden 
lehetséges problémát, és továbbítja az 
eredményeket a monitoringbizottságnak.

Or. en

Módosítás 433
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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.

Or. en

Módosítás 434
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 

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

intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

Or. es

Módosítás 435
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján a 87. cikk (1) 
bekezdésének b) (új), c) (új) vagy d) (új) 
pontjában említett integrált megközelítés 
szükséges egy vagy több operatív program 
több prioritási tengelyéhez tartozó 
beruházásokhoz, az intézkedést integrált 
területi beruházásként (a továbbiakban: 
ITB) kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 436
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyeken belüli vagy a tervezett ITB-
kbe bevont prioritási tengelyeken belüli 
indikatív forráselosztást.

Or. en
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Módosítás 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 438
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 439
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió javítását – elsősorban a 
munkanélküliség csökkentését – célzó 
intézkedések, különösen azokban a 
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tagállamokban, ahol a munkanélküliségi 
ráta számottevően meghaladja az európai 
átlagot;

Or. es

Módosítás 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) a szegénység leküzdésére és a 
társadalmi integráció ösztönzésére 
irányuló fellépések;

Or. es

Módosítás 441
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. pénzügyi eszközök. i. a pénzügyi eszközök végrehajtása.

Or. en

Módosítás 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az operatív program értékelési terve és 
a terv módosításai;

törölve
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Or. es

Módosítás 443
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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.

Or. es

Módosítás 444
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. en

Módosítás 445
Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. es

Módosítás 446
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 (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, valamint a szegénység elleni 
küzdelem érdekében hozott és a 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
integrációját ösztönző intézkedések;

Or. en

Módosítás 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – e pont
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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 (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, valamint a szegénység elleni 
küzdelem érdekében hozott és a 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
integrációját ösztönző intézkedések;

Or. en

Módosítás 448
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

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

Or. en

Módosítás 449
Marian Harkin
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

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 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, az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Módosítás 450
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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:

Or. es

Módosítás 451
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, (1) Az irányító hatóság április 30-ig és 
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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:

október 31-ig elektronikus úton továbbítja 
a Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatásra kiválasztott műveletek 
végrehajtása során a kedvezményezettek 
által kötött szerződések és más jogi 
kötelezettségvállalások összes költségét és 
támogatható közkiadásait;

b) a szerződések összes költségét és 
támogatható közkiadásait;

Or. es

Módosítás 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezenkívül a január 31-én továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
bontásban is tartalmazniuk kell a 
fentieket. Ez az adattovábbítás az 44. cikk 
(2) bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó előírás 
teljesítésének minősül.

törölve

Or. es
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Módosítás 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következő pénzügyi 
évben benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó előrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.

törölve

Or. es

Módosítás 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet el kell juttatni a 
monitoringbizottság első ülésére. Ha egy 
monitoringbizottság több operatív 
programmal is foglalkozik, elegendő egy 
értékelési tervet benyújtani az összes 
érintett operatív programhoz.

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet 2014 végén kell 
benyújtani. Ha egy monitoringbizottság 
több operatív programmal is foglalkozik, 
elegendő egy értékelési tervet benyújtani 
az összes érintett operatív programhoz.

Or. es

Módosítás 456
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 457
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 458
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 109 cikk – 2 bekezdés

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 vagy annak egy része, 
illetve egyedi operatív program.

Or. en
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Módosítás 459
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az alapokból 
származó támogatás társfinanszírozási 
arányát és maximális összegét az egyes 
prioritási tengelyek tekintetében.

(1) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az egyes 
alapokból származó támogatás 
társfinanszírozási arányát és maximális 
összegét az egyes prioritási tengelyek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 460
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 85% a Kohéziós Alap esetében; a) 75% a Kohéziós Alap esetében;

Or. fi

Módosítás 461
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fi

Módosítás 462
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 80% a b) pontban említettektől eltérő 
azon tagállamok kevésbé fejlett régióiban, 
amelyek 2014. január 1-jén a Kohéziós 
Alapra vonatkozó átmeneti szabályok 
értelmében támogatásra jogosultak;

törölve

Or. fi

Módosítás 463
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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) 75% a 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;

Or. fi

Módosítás 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. en

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 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85 %.

Or. en

Módosítás 466
Sari Essayah



AM\903982HU.doc 189/217 PE489.560v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50%-nál.

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 75%-nál.

Or. fi

Módosítás 467
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a prioritási tengely jelentősége az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiának 
a 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 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
kezdeményezéseinek céljaira;

Or. en

Módosítás 468
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
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megközelítéseken keresztül;

Or. en

Módosítás 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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;

Or. en

Módosítás 470
Sergio Gutiérrez Prieto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. 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;

Or. es

Módosítás 471
Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a prioritási tengely jelentősége a 
társadalmi integráció ösztönzésében és a 
szegénység csökkentésében;

Or. es

Módosítás 472
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) egyéb, súlyos demográfiai hátrányban 
levő területek.

Or. en

Módosítás 473
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességét, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmét biztosítandó.

(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), beleértve a helyi 
hatóságokat, regionális fejlesztési 
szervezeteteket vagy nem kormányzati 
szervezeteket is. A kisebb nem 
kormányzati szervezetek strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének 
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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.

Or. en

Módosítás 474
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességét, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmét biztosítandó.

(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 
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.

Or. en

Módosítás 475
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és biztosítsa számára mindazon 
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program során a célkitűzések 
megvalósítása terén elért előrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és különösen biztosítsa azt, hogy
az 5. cikk (3) bekezdésében említett 
európai magatartási kódexszel 
összhangban az 5. cikk a), b) és c) 
pontjában említett partnerek 
rendelkezzenek a szükséges kapacitással a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésében, végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében 
való részvételhez, és biztosítsa a 
monitoringbizottság számára mindazon 
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program során a célkitűzések 
megvalósítása terén elért előrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

Or. en

Módosítás 476
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelő kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:

a) a monitoringbizottsággal közösen
kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelő kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:

Or. en

Módosítás 477
Pervenche Berès
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 478
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az akkreditáló szervezet hivatalos 
határozatot fogad el azon irányító 
hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjáról, amelyek megfelelnek a 
Bizottság által a 142. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén 
előírt akkreditációs kritériumoknak.

(1) A tagállam hivatalos határozatot fogad 
el azon irányító hatóságok és igazoló 
hatóságok akkreditációjáról, amelyek 
megfelelnek a Bizottság által a 142. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok révén előírt akkreditációs 
kritériumoknak.

Or. fi

Módosítás 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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-

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 harmadik pénzügyi év december 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 481
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

törölve

Or. fr

Módosítás 482
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. en

Módosítás 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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

Or. es

Módosítás 485
Sergio Gutiérrez Prieto
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A jogbiztonság érdekében ezért a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján meghatározza az e rendelet 
134. cikkének (1) bekezdése 
alkalmazásában súlyosnak minősíthető 
fogalmakat és helyzeteket.

Or. es

Módosítás 486
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 Bizottság a 142. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján
felhatalmazást kap arra, hogy
meghatározza az e cikk alapján súlyos 
hiányosságnak minősülő eseteket, 
továbbá, hogy elfogadja az alkalmazandó 
pénzügyi korrekció szintjének 
kritériumait.

Or. es

Módosítás 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Megállapodás esetén a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett uniós alapokat



PE489.560v02-00 198/217 AM\903982HU.doc

HU

a 135. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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.

Or. en

Módosítás 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat 
érintő szabálytalanságot tár fel, az ennek 

törölve
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kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapokból az 
operatív programhoz nyújtott támogatás 
mértékét.

Or. en

Módosítás 490
Pervenche Berès

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

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

Or. fr

Módosítás 491
Gabriele Zimmer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 492
Göncz Kinga

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, 
valamint 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;

Or. en

Módosítás 493
Elisabeth Schroedter

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 hálózatokat 
alakítanak ki a munkaadókkal és az 
oktatási intézményekkel, az ágazatokat is 
érintve.

Or. en

Módosítás 494
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.2 alpont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és üzleti 
vállalkozás létrehozása: Az inkluzív 

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és üzleti 
vállalkozás létrehozása és áthelyezése: Az 
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vállalkozáskezdés-támogatásra 
vonatkozóan olyan átfogó stratégia 
megléte, amely az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal1 és a foglalkoztatási 
iránymutatásokkal, valamint a tagállamok 
és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatásokkal összhangban2, a 
munkahelyteremtést lehetővé tevő 
feltételekre figyelemmel készült.

inkluzív vállalkozáskezdés-támogatásra 
vonatkozóan olyan átfogó stratégia 
megléte, amely az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal1 és a foglalkoztatási 
iránymutatásokkal, valamint a tagállamok 
és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatásokkal összhangban2, a 
munkahelyteremtést lehetővé tevő 
feltételekre figyelemmel készült.

Or. en

Módosítás 495
Elisabeth Schroedter

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 
és tudatosító intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 496
Elisabeth Schroedter

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 e vállalkozások 
indításának előkészítését;

Or. en
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Módosítás 497
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az üzleti vállalkozások áthelyezését 
nyomon követő intézkedéseket és az 
áthelyezés előkészítését célzó 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 498
Göncz Kinga

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, 
valamint 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;

Or. en

Módosítás 499
Elisabeth Schroedter

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

érvényben az aktív idősödés 
előmozdítására.

Or. en

Módosítás 500
Göncz Kinga

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Olyan nemzeti, regionális és helyi szintű, 
iskolaelhagyásra vonatkozó adat- és 
információ gyűjtési és elemzési rendszert 
alkalmaznak, amely:

- Olyan nemzeti, regionális és helyi szintű, 
iskolaelhagyásra vonatkozó adat- és 
információgyűjtési és -elemzési rendszert 
alkalmaznak, beleértve a romákkal 
kapcsolatos lebontott adatokat is, amely:

Or. en

Módosítás 501
Göncz Kinga

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 
megakadályozása révén, minőségi és 
sokrétű kisgyermekkori fejlődést segítő 
programokkal, otthoni és közösségi 
tanulási kezdeményezésekkel és ingyenes 
gyermekgondozási szolgáltatásokkal;

Or. en
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Módosítás 502
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- felszámolja a szegregációt és 
megakadályozza, hogy a roma gyerekek 
speciális iskolákba és elkülönített 
osztályokba kerüljenek, előmozdítja az 
aktív szegregációellenes intézkedéseket, a 
közvetett, kulturális elfogultságból fakadó 
akadályokra, például a nem befogadó 
iskolai légkörre és a legtöbb iskolába 
felvételi pszichológiai tesztek kitöltésére is 
figyelemmel;

Or. en

Módosítás 503
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- figyelmet fordít arra, hogy változatos 
tanári kart állítson össze;

Or. en

Módosítás 504
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 4 francia albekezdés
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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 művészet 
és a sport területét.

Or. en

Módosítás 505
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 1 –
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 –
különös tekintettel a legkiszolgáltatottabb 
csoportokra – részvételét a felsőfokú 
oktatásban;

Or. en

Módosítás 506
Ramona Nicole Manescu

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 1 –
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 –
különösen a legkiszolgáltatottabb 
csoportok – részvételét a felsőfokú 
oktatásban;

Or. en



PE489.560v02-00 206/217 AM\903982HU.doc

HU

Módosítás 507
Elisabeth Schroedter

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

9.3a Szakképzés – A 
modern szakképzést 
szolgáló nemzeti vagy 
regionális stratégiák 
megléte.

- a szakképzés elismerése a fenntartható 
fejlődés és az inkluzív növekedés 
motorjaként;
- a szakmai alapképzés és a szakmai 
továbbképzés színvonalának és 
eredményességének a javítását célzó 
intézkedések;
- a szakképzés elősegítésére irányuló 
intézkedések.

Or. en

Módosítás 508
Göncz Kinga

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 

- előírja a (nemzeti reformprogramban és a 
nemzeti szociális jelentésben
meghatározott) nemzeti szegénységi és 
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kapcsolatos céllal, amely tartalmazza a 
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a 
hátrányos helyzetű csoportokra;

társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos cél 
megvalósítására irányuló konkrét 
javaslatokat és közpolitikai intézkedéseket,
amelyek tartalmazzák a minőségi
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a 
hátrányos helyzetű csoportokra;

Or. en

Módosítás 509
Elisabeth Schroedter

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, amelyek tartalmazzák a 
minőségi foglalkoztatási lehetőségek 
kiterjesztését a hátrányos helyzetű 
csoportokra;

Or. en

Módosítás 510
Göncz Kinga

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 (programozásba, 
végrehajtásba és értékelésbe) és az aktív 
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befogadási politikák valamennyi 
stratégiájába;

Or. en

Módosítás 511
Elisabeth Schroedter

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 (tervezésbe, 
végrehajtásba és értékelésbe) és az aktív 
befogadási politikákba;

Or. en

Módosítás 512
Göncz Kinga

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 
elősegíti a gyermekjólétet.

Or. en

Módosítás 513
Göncz Kinga
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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;

Or. en

Módosítás 514
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Módosítás 515
Göncz Kinga

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;
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Or. en

Módosítás 516
Göncz Kinga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására;

- összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi, megfizethető és kulturálisan 
érzékeny egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására, amelynek célja az 
egészségügyben tapasztalható 
egyenlőtlenségek társadalmi tényezőinek 
kezelése;

Or. en

Módosítás 517
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására;

- összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi és megfizethető egészségügyi 
ellátáshoz való hozzáférés javítására, 
amelynek célja az egészségügyben 
tapasztalható egyenlőtlenségek társadalmi 
tényezőinek kezelése;

Or. en

Módosítás 518
Göncz Kinga
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 a francia albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- különös figyelmet fordít a marginális 
helyzetű közösségek, például a romák 
speciális igényeire;

Or. en

Módosítás 519
Göncz Kinga

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;

Or. en

Módosítás 520
Göncz Kinga

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.

Or. en
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Módosítás 521
Elisabeth Schroedter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intézményi kapacitások növelése és 
hatékony közigazgatás
(a 9. cikk (11) bekezdése szerint)

11. intézményi kapacitás növelése és
hatékony és részvételen alapuló
közigazgatás, a szociális partnerek, nem 
kormányzati szervezetek, regionális és 
helyi hatóságok és más érdekeltek 
kapacitásépítésének elősegítése, 
különösen a [közös rendelkezésekről 
szóló] .../.../EU rendelet 5. cikkében 
említett partnerek tekintetében
(a 9. cikk (11) bekezdése szerint)

Or. en

Módosítás 522
Elisabeth Schroedter

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 van1; és amely az 
alábbiakat tartalmazza:

Létezik egy, a tagállamok regionális és 
helyi igazgatási hatékonyságát erősítő 
stratégia, melynek végrehajtása 
folyamatban van1; és amely az alábbiakat 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 523
Göncz Kinga
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 1 francia albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a jogi, szervezeti és/vagy eljárási 
reformintézkedések elemzését és stratégiai 
tervezését;

- a jogi, szervezeti, közpolitikai és/vagy 
eljárási reformintézkedések elemzését és 
stratégiai tervezését;

Or. en

Módosítás 524
Göncz Kinga

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 közösségek 
foglalkoztatását a közszférában;

Or. en

Módosítás 525
Elisabeth Schroedter

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 a), b) és c) pontjában említett 
partnerek hatékony kapacitásépítését 
szolgáló, finanszírozási koncepciót 
tartalmazó partnerségi elv eredményességi 
stratégiáit.

Or. en
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Módosítás 526
Marian Harkin

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 irányelv1 és a személyek 
közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv1 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 irányelv1 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).

Or. en

Módosítás 527
Elisabeth Schroedter

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 

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, valamint a 
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végrehajtását és alkalmazását fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezményről szóló 5. cikk 
eredményes végrehajtását és alkalmazását.

Or. en

Módosítás 528
Göncz Kinga

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;

Or. en

Módosítás 529
Göncz Kinga

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;

Or. en
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Módosítás 530
Ramona Nicole Manescu

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 intézkedéseken 
keresztül történő végrehajtását.

Or. en

Módosítás 531
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Módosítás 532
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Módosítás 533
Marian Harkin

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;

Or. en


