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AM_Com_LegReport
Módosítás 367
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusára 
vonatkozó adatokat tartalmazza.

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra vonatkozó adatokat 
tartalmazza.

Or. fi

Módosítás 368
Verónica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az 
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet 
hozzáférhetővé tesznek egy, a fogyatékkal 
élők számára is elérhető weboldalon. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

Or. es
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Módosítás 369
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer és a kísérő intézkedések 
biztosításának valamennyi helyszínén –
kivéve, ha az elosztás körülményei miatt 
erre nincs lehetőség – legalább egy 
(minimum A3-as méretű) plakátot 
helyeznek el, amely tájékoztatást ad a 
műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról

Or. fi

Módosítás 370
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer és/vagy a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
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kapott pénzügyi támogatásról. kapott pénzügyi támogatásról.

Or. fr

Módosítás 371
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer és a kísérő intézkedések 
biztosításának valamennyi helyszínén –
kivéve, ha az elosztás körülményei miatt 
erre nincs lehetőség – legalább egy 
(minimum A3-as méretű) plakátot 
helyeznek el, amely tájékoztatást ad a 
műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

Or. fr

Módosítás 372
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
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körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely a végső 
kedvezményezettek megbélyegzése nélkül
és a nemzeti hagyományokat tiszteletben 
tartva tájékoztatást ad a műveletről, többek 
között az Uniótól kapott pénzügyi 
támogatásról.

Or. en

Módosítás 373
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) 
plakátot helyeznek el, amely a végső 
kedvezményezettek megbélyegzése nélkül
tájékoztatást ad a műveletről, többek között 
az Uniótól kapott pénzügyi támogatásról.

Or. en

Módosítás 374
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

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

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű)
plakátot helyeznek el, amely tájékoztatást 
ad a műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról.

Egy művelet végrehajtása során a 
kedvezményezettek és a partnerszervezetek 
úgy tájékoztatják a nyilvánosságot az 
alaptól kapott támogatásról, hogy a 
nyilvánosság számára jól látható helyen, az 
élelmiszer, a termékek és a kísérő 
intézkedések biztosításának valamennyi 
helyszínén – kivéve, ha az elosztás 
körülményei miatt erre nincs lehetőség –
legalább egy (minimum A3-as méretű) a 
műveletről, többek között az Uniótól 
kapott pénzügyi támogatásról tájékoztatást 
adó plakátot vagy pedig európai zászlót 
helyeznek el.

Or. fr

Módosítás 375
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Önkéntes alapú társfinanszírozás

Or. fr

Módosítás 376
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. fr
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Módosítás 377
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. fr

Módosítás 378
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. es

Módosítás 379
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) A tagállamok szabadon dönthetnek az 
alap tevékenységeinek nemzeti forrásból 
történő támogatásáról. Az operatív 
program önkéntes társfinanszírozási aránya 
nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

Or. fr
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Módosítás 380
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 85%-a.

Or. en

Módosítás 381
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100%-a.

Or. fr

Módosítás 382
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb a 
támogatható közkiadások 85%-ánál.

(1) Az alap az operatív program esetén 
felmerülő támogatható közkiadások akár 
100%-át finanszírozhatja.
Ez azonban nem mérsékli a 
tagállamoknak a szegénység elleni 
küzdelemre vonatkozó nemzeti stratégiák 
életbeléptetésével kapcsolatos 
kötelezettségét. Nem zárja ki annak 
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lehetőségét sem, hogy a tagállamok részt 
vegyenek az alap által finanszírozott 
fellépések finanszírozásában.

Or. fr

Módosítás 383
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program szokásos 
társfinanszírozási aránya a támogatható 
közkiadások 85%-a; a 19. cikk (1) 
bekezdésében meghatározott körülmények 
között ennek aránya növelhető.

Or. fr

Módosítás 384
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem haladhatja meg a 
következőket:
a) a teljes kiadás 60%-a;
b) a teljes kiadás 85%-a azon támogatások 
esetében, amelyeket a Pénzügyi Stabilitási 
Eszköz (EFSF), az Európai Stabilitási 
Mechanizmus (ESM) vagy a kohéziós 
alapok (CSF) szerinti támogatásra 
jogosult tagállamban nyújtanak.

Or. en
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Indokolás

Indokolás: A finanszírozásnak azon tagállamok elérésére kell irányulnia, amelyekben a 
leginkább szükség van a támogatásra. A társfinanszírozási aránynak a teljes jóléti szint 
(kohéziós kritériumok) szerinti differenciálásával nagyobb finanszírozási összeg válik 
hozzáférhetővé azokban az országokban, ahol az anyagi nélkülözés és az élelmiszerhiány 
problémája a legnagyobb.

Módosítás 385
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) A támogatható közkiadások 100%-át az 
Európai Unió finanszírozza.

Or. es

Módosítás 386
Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Salvador Sedó i Alabart, Raimon 
Obiols, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85%-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100%-a.

Or. es

Indokolás

Az utóbbi években kidolgozott élelmiszersegély-programokra nyújtott 100%-os finanszírozási 
aránynak megfelelően. A tagállami forrásokból megvalósuló társfinanszírozás pénzügyi 
akadályokat gördíthet a program végrehajtása elé.
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Módosítás 387
Danuta Jazłowiecka

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi hozzájáruláson kívül a 
nemzeti költségvetés alapján történő 
társfinanszírozásból is fedezhetők a 
pénzügyi források, az élelmiszerek és a 
programot megvalósító karitatív 
szervezetek által önállóan megszerzett, a 
létfenntartáshoz szükséges eszközöket, 
valamint ezeknek a raktár- és 
irodahelységek rendelkezésre 
bocsátásának formájában kifejeződő 
hozzájárulása.

Or. pl

Indokolás

Az élelmiszerek, a létfenntartáshoz szükséges eszközök, illetve a raktár- és irodahelységek 
rendelkezésre bocsátásának saját hozzájárulásként történő figyelembe vehetősége 
megkönnyíti a program megvalósítását, különösen válság idején, amikor a 15%-os pénzügyi 
hozzájárulás nehezen érhető el.

Módosítás 388
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A kedvezményezettek semmilyen 
körülmények között nem vehetnek részt az 
alap műveleteinek társfinanszírozásában.

Or. en
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Indokolás

Indokolás: a kedvezményezettek kivételével a jótékonysági szervezeteknek részt kell tudniuk 
venni a tagállamok mellett vagy helyett a társfinanszírozásban (ezért szerepel a „közkiadás” 
helyett a „teljes kiadás”). Kerülni kell azonban azt, hogy a tagállamok magukat a 
kedvezményezetteket hívják fel a társfinanszírozásra.

Módosítás 389
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

törölve

Or. es

Módosítás 390
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó önkéntes 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

Or. fr



AM\928613HU.doc 13/84 PE506.148v01-00

HU

Módosítás 391
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó 
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

Or. fr

Módosítás 392
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 100%-os
finanszírozási aránya engedélyezett.

(3) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 85%-os
finanszírozási aránya engedélyezett.

Or. en

Módosítás 393
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk Törölve.
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
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tagállamok esetében
(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100%-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;
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 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. fi

Módosítás 394
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében
(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100%-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;
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 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. fr
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Módosítás 395
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében
(1)A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100%-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;
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 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
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folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. es

Módosítás 396
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100%-ot, az olyan kifizetési kérelmekre
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a 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 rendelettel 
összhangban;
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 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.

Or. es
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Módosítás 397
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100%-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az
operatív programra vonatkozó 
társfinanszírozási arányhoz képest 10 vagy 
15 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány az olyan kifizetési 
kérelmekre vonatkozik, amelyek azzal a 
számviteli időszakkal kapcsolatosak, 
amelyre a tagállam a kérelmét benyújtotta, 
és az azt követő számviteli időszakokra, 
amelyek során a tagállam megfelel az 
alábbi feltételek egyikének:

Or. pt

Módosítás 398
Inês Cristina Zuber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az a) és b) pontban említett feltételek 
valamelyikének megfelelő tagállamok 
operatív programja 95%-os 
társfinanszírozási arányban részesülhet; a 
mindkét feltételnek megfelelő tagállamok 
operatív programja a támogatható 
kiadások 100%-ig részesülhet 
finanszírozásban.

Or. pt
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Módosítás 399
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;

törölve

Or. es

Módosítás 400
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 
407/2010/EU tanácsi rendelettel 
összhangban;

a) amennyiben az érintett tagállamban a 
munkanélküliségi ráta meghaladja a 
10%-ot;

Or. pt

Módosítás 401
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az érintett tagállam nem 
vezette be az eurót, középtávú 

törölve
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finanszírozási támogatást kap a 
332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;

Or. es

Módosítás 402
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben az érintett tagállam nem 
vezette be az eurót, középtávú 
finanszírozási támogatást kap a 
332/2002/EK tanácsi rendelet értelmében;

b) amennyiben az érintett tagállamban az 
elszegényedés és /vagy a társadalmi 
kirekesztés kockázata meghaladja a 20%-
ot;

Or. pt

Módosítás 403
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.

törölve

Or. pt

Módosítás 404
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.

törölve

Or. es

Módosítás 405
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

törölve

Or. es

Módosítás 406
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
és/vagy magánforrásokból folyósított 
támogatást és az operatív programot 
jóváhagyó bizottsági határozatban előírt, az 
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támogatás legmagasabb összegét. alapból nyújtott támogatás legmagasabb 
összegét.

Or. en

Módosítás 407
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek 
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Az élelmiszert maguk a partnerszervezetek 
is beszerezhetik.

Or. fi

Módosítás 408
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 409
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek A szegénység által sújtottaknak szánt 
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szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. en

Módosítás 410
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. pt

Módosítás 411
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezettek általi 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és termékeket maguk a partnerszervezetek 
is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 412
Sylvie Guillaume

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

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A rászorulóknak szánt élelmiszert maguk 
a partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 413
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezettek általi 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és termékeket, valamint a 4. cikk (2a) 
bekezdésében említett intézkedések 
megtételét szolgáló eszközöket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. en

Módosítás 414
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A leginkább rászoruló személyeknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. es

Módosítás 415
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A leginkább rászorulók általi személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és 
termékeket maguk a partnerszervezetek is 
beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 416
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Az alap végfelhasználóinak szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 417
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
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vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, az alapon felüli 
többletösszegként a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel. Nem 
használható fel az alap által a tagállamok 
számára elkülönített költségvetés 
összegének csökkentésére.

Or. fr

Módosítás 418
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a rászoruló személyek javára 
használandó fel, és nem használható fel a 
tagállamok e rendelet 18. cikkében előírt, a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Or. fr
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Módosítás 419
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vagy a 
társfinanszírozásnak a magánszektor vagy 
a kedvezményezettektől eltérő 
jótékonysági szervezetek által történő 
biztosítására vonatkozó kötelezettségeinek 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 420
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel az alap 
eszközeinek kiegészítéseként, anélkül 
hogy a használati költségek csökkentenék 
az odaítélt költségvetési összegeket.

Or. es

Módosítás 421
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
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hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, alapon felüli többletösszegként 
a leginkább rászoruló személyek javára 
használandó fel, és nem használható fel a 
tagállamok e rendelet 18. cikkében előírt, a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Or. fr

Módosítás 422
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Ezt az élelmiszer-támogatást
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

Or. fi

Módosítás 423
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább
rászoruló személyekhez.

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a rászoruló 
személyekhez.

Or. fr
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Módosítás 424
Pervenche Berès

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Az élelmiszer- és anyagi 
támogatásnyújtást minden esetben 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

Or. en

Módosítás 425
Emer Costello

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Az élelmiszer- és anyagi 
támogatásnyújtást általában díjmentesen 
kell eljuttatni a leginkább rászoruló 
személyekhez. Ha az operatív program 
kerete előírja, a partnerszervezetek 
jelképes díj megfizetését kérhetik a végső 
kedvezményezettektől az élelmiszerért és a 
termékekért.

Or. en

Módosítás 426
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást 
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 

(4) Ezt az élelmiszer- és/vagy anyagi 
támogatásnyújtást általában díjmentesen 
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rászoruló személyekhez. kell eljuttatni a leginkább rászoruló 
személyekhez. Amennyiben a leginkább 
rászoruló személyeknek nyújtott 
élelmiszer- és/vagy anyagi támogatás 
célkitűzései között a társadalmi integráció 
vagy rehabilitáció is szerepel, a piaci ár 
10%-át meg nem haladó szimbolikus ár 
megfizetése kérhető a végső 
kedvezményezettektől.

Or. fr

Módosítás 427
Rachida Dati

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapból támogatásban részesülő 
valamely művelet más uniós eszközből 
nem kaphat támogatást.

törölve

Or. fr

Indokolás

A leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap feladatainak köre 
a partnerszervezetek által teljesítendő feladatokra is kiterjed. Ennélfogva maximális 
rugalmasságot kell biztosítani finanszírozásuk terén.

Módosítás 428
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alapból támogatásban részesülő 
valamely művelet más uniós eszközből 
nem kaphat támogatást.

(5) Az alapból támogatásban részesülő 
valamely művelet más uniós eszközből 
nem kaphat támogatást. A 
kedvezményezetteknek ugyanakkor 
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képesnek kell lenniük arra, hogy 
hatékonyan és optimálisan használják fel 
az európai alapokat – például az Európai 
Szociális Alapot – arra, hogy a szegénység 
enyhítésének és a társadalmi 
beilleszkedésnek a kezelésére szolgáló 
kiegészítő intézkedéseket hajtsanak végre, 
ugyanakkor elkerüljék a párhuzamos 
finanszírozást. 

Or. en

Módosítás 429
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) egységköltségek alapján történő 
visszatérítés;

törölve

Or. en

Módosítás 430
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

m) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
100 000 EUR-t nem meghaladó támogatás
a szerződéskötéssel együtt járó 
előfinanszírozásként;

Or. en

Módosítás 431
Csaba Őry
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – t n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) százalékban meghatározott átalánydíjas 
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

törölve

Or. en

Módosítás 432
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) százalékban meghatározott átalánydíjas 
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

n) százalékban meghatározott átalánydíjas 
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára, a 
szerződéskötéssel együtt járó 
előfinanszírozásként.

Or. en

Módosítás 433
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben leírt lehetőségek 
kombinálása csak akkor lehetséges, ha 
azok különböző költségkategóriákra 
vonatkoznak, illetve ha egy művelet 
egymást követő szakaszaiban használják 
fel azokat.

törölve

Or. en
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Módosítás 434
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában 
említett összegek meghatározása a 
következők alapján történik:

törölve

a) igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel, amely a következők 
valamelyikén alapul:
i. statisztikai adatok vagy más objektív 
információk; vagy
ii. az egyes kedvezményezettek ellenőrzött 
múltbeli adatai vagy a szokásos 
költségelszámolási gyakorlatuk 
alkalmazása;
b) a teljes egészében az érintett tagállam 
által finanszírozott támogatási 
rendszerekben hasonló típusú művelet és 
kedvezményezett esetén alkalmazott 
módszerek és ezeknek megfelelő 
egységköltségek, egyösszegű és 
átalánydíjas kifizetések;
c) e rendeletben meghatározott ráták;
d) eseti alapú kiszámítás az előzőleg az 
irányító hatóság által jóváhagyott 
költségvetés-tervezet alapján, amennyiben 
a közpénzekből folyósított támogatás 
összege nem haladja meg a 100 000 EUR-
t.

Or. en

Módosítás 435
Csaba Őry
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában 
említett formákban kiszámított összegek a 
VI. cím alkalmazása céljából a 
kedvezményezettnél felmerült és általa 
kifizetett, támogatható kiadásoknak 
tekintendők.

törölve

Or. en

Módosítás 436
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer beszerzésének költségei;

Or. fi

Módosítás 437
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr
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Módosítás 438
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. pt

Módosítás 439
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 440
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) a rászorulók számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszerek
beszerzésének költségei;
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Or. fr

Módosítás 441
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

o) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

o) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. en

Módosítás 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. es

Módosítás 443
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 

a) az élelmiszer, illetve a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
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felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 444
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 445
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek a 
partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. fi
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Módosítás 446
Frédéric Daerden

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 447
Inês Cristina Zuber

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. pt

Módosítás 448
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 449
Sylvie Guillaume

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a rászorulók
számára személyes felhasználásra szánt 
élelmiszert vásárol és partnerszervezetek 
számára továbbítja azokat, az 
élelmiszernek a partnerszervezetek 
raktárába történő szállításának költségei, az 
a) pontban említett költségek 1%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 450
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – t p pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

p) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

p) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. en

Módosítás 451
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben egy közszervezet a
leginkább rászoruló személyek személyes
felhasználására szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. es

Módosítás 452
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben közszervezet a végső 
kedvezményezettek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikket vásárol és 
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 453
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) a partnerszervezetek által viselt 
igazgatási, szállítási és raktározási 
költségek, az a) pontban említett költségek 
5%-ának megfelelő átalányösszegként 
megadva;

törölve

Or. en

Módosítás 454
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) a partnerszervezetek által viselt 
igazgatási, szállítási és raktározási 
költségek, az a) pontban említett költségek 
5%-ának megfelelő átalányösszegként 

q) a partnerszervezetek által viselt 
igazgatási, szállítási és raktározási 
költségek, az a) pontban említett költségek 
7%-ának megfelelő átalányösszegként 
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megadva; megadva, vagy – a partnerszervezetek 
kérésére – a ténylegesen felmerült és 
kifizetett támogatható költségek erejéig;

Or. en

Módosítás 455
Marije Cornelissen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

qa) a helyi élelmiszer-ellátási láncok 
megerősítését célzó állami szervek vagy 
partnerszervezetek által viselt költségek;

Or. en

Módosítás 456
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

d) az élelmiszer-támogatást a leginkább 
rászoruló személyekhez közvetlenül 
eljuttató partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fi

Módosítás 457
Sylvie Guillaume
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5%-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

d) a támogatást a rászoruló személyekhez 
közvetlenül eljuttató partnerszervezetek 
által vállalt, a társadalmi beilleszkedés 
megvalósítását célzó tevékenységek 
bejelentett költségei, az a) pontban említett 
költségek 5%-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 458
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – r pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

r) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5%-ának
megfelelő átalányösszegként megadva;

r) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 7%-ának
megfelelő átalányösszegként megadva,
vagy – a partnerszervezetek kérésére – a 
ténylegesen felmerült és kifizetett 
támogatható költségek erejéig;

Or. en

Módosítás 459
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) nem visszatérítendő héa.

Or. pl

Módosítás 460
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a használt cikkek költségei; törölve

Or. fi

Módosítás 461
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

u) a használt cikkek költségei; törölve

Or. en

Módosítás 462
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a használt cikkek költségei; törölve

Or. fr
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Módosítás 463
Csaba Őry

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok kezdeményezésére az 
alapból elkülönített források legfeljebb 
4%-áig az operatív programból 
finanszírozhatók az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
irányítási, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, auditálási, 
tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési 
intézkedések. Az alapból ugyancsak 
finanszírozható a partnerszervezetek 
számára biztosított technikai 
segítségnyújtás és kapacitásépítés.

törölve

Or. en

Módosítás 464
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. cikk törölve
A tagállami irányítási és 
kontrollrendszerek általános elvei
Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják az alábbiakat:
a) az irányításban és az ellenőrzésben 
érintett szervezetek feladatainak leírása, 
valamint a feladatok megosztása az egyes 
szervezeteken belül;
b) a feladatköröknek e szervezeteken 
belüli és e szervezetek közötti 
szétválasztása elvének való megfelelés;
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c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások;
d) informatikai rendszerek számviteli 
célokra, pénzügyi adatok és 
mutatószámok tárolására és közlésére, 
figyelemmel kísérési és pénzügyi 
jelentéstételi célokra;
e) jelentéstételi és figyelemmel kísérési 
rendszerek olyan esetben, amikor a felelős 
szervezet egy másik szervezetet bíz meg a 
feladatok elvégzésével;
f) az irányítási és kontrollrendszerek 
működésének ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok;
g) megfelelő ellenőrzési nyomvonalat 
biztosító rendszerek és eljárások;
h) a szabálytalanságok – beleértve a 
csalást is – megelőzése, azonosítása és 
kijavítása, valamint a jogosulatlanul 
kifizetett összegek és az esetleges kamatok 
visszafizettetése.

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre.

Módosítás 465
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok irányító hatóságot, 
igazoló hatóságot és feladatkörében 
független, az európai strukturális és 
beruházási alapokat ellenőrző hatóságot 
jelölnek ki operatív programjaik esetében.
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Or. en

Módosítás 466
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A tagállamok felelőssége
(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.
(2) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt. E szabálytalanságokat 
jelenteniük kell a Bizottságnak és 
folyamatosan tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vonatkozó igazgatási és jogi 
eljárások eredményeiről.
Amennyiben valamely, a 
kedvezményezettnek jogtalanul kifizetett 
összeg nem téríttethető vissza, és ez a 
tagállam hibájából vagy hanyagságából 
kifolyólag következik be, a tagállam 
felelőssége, hogy az érintett összeget 
visszatérítse az Unió általános 
költségvetésébe.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
írnak elő a tagállamok ebben a 
bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.
(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak e vizsgálatok eredményeit.
(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
létrehozott elektronikus 
adatcsererendszeren keresztül történik. E 
végrehajtási aktusok a 60. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

Or. fr

Módosítás 467
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.

(1) A tagállamok a részt vevő civil 
szervezetekkel együttműködésben teljesítik 
az irányítási, ellenőrzési és auditálási 
kötelezettségeket, továbbá vállalják az ezek 
eredményeként jelentkező feladatokat, 
amelyeket a költségvetési rendeletben és az 
e rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.
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Or. es

Módosítás 468
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a Bizottságnak 
e vizsgálatok eredményeit.

(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból finanszírozott
műveletek kiválasztásával vagy 
végrehajtásával kapcsolatos panaszokra. 
Kérésre a tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak e vizsgálatok eredményeit.

Or. es

Módosítás 469
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 28. cikk törölve
Az irányító és ellenőrző szervek kijelölése 
és szervezete
(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.
(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.
(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.
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(4) A tagállam ellenőrző hatóságként 
olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.
(5) A feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, 
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része.
(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.
(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
közreműködő szervezetre ruházhatja át a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy 
az irányító hatóság között létrejött írásos 
megállapodással. A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességének, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmének igazolása érdekében.
(8) A tagállamnak írásba kell foglalnia az 
irányító hatósággal, igazoló hatósággal és 
ellenőrző hatósággal fenntartott 
kapcsolataira, az e hatóságok közötti 
kapcsolatokra, valamint az e hatóságok és 
a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó szabályait.

Or. fr

Módosítás 470
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 28. cikk törölve
Az irányító és ellenőrző szervek kijelölése 
és szervezete
(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.
(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.
(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.
(4) A tagállam ellenőrző hatóságként 
olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.
(5) A feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, 
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része.
(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.
(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
közreműködő szervezetre ruházhatja át a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy 
az irányító hatóság között létrejött írásos 
megállapodással. A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
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fizetőképességének, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmének igazolása érdekében.
(8) A tagállamnak írásba kell foglalnia az 
irányító hatósággal, igazoló hatósággal és 
ellenőrző hatósággal fenntartott 
kapcsolataira, az e hatóságok közötti 
kapcsolatokra, valamint az e hatóságok és 
a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó szabályait.

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre.

Módosítás 471
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.

(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki az európai 
strukturális és beruházási alap irányító 
hatóságként.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak törekedniük kell a párhuzamos struktúrák kialakításának elkerülésére, 
valamint arra, hogy az alap irányítására és ellenőrzésére a lehető legnagyobb mértékben 
használják fel a meglévő szerveket.

Módosítás 472
Marije Cornelissen
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Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.

(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki az európai strukturális és beruházási 
alap igazoló hatóságként.

Or. en

Módosítás 473
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.

(3) A tagállam az európai strukturális és 
beruházási alap számára olyan irányító 
hatóságot jelölhet ki, amely az igazoló 
hatóság feladatait is ellátja.

Or. en

Módosítás 474
Marije Cornelissen

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
szervezetek közötti feladatmegosztást 

(6) A tagállam az európai strukturális és 
beruházási alap egy vagy több 
közreműködő szervezetét is kijelölheti arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
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hivatalosan, írásban kell rögzíteni. szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.

Or. en

Módosítás 475
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 476
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre..

Módosítás 477
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 4 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
műveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal és a 
műveletre vonatkozó támogatási 
feltételekkel összhangban állnak-e;

a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
finanszírozott termékek és szolgáltatások 
nyújtása, valamint hogy a műveleteknek a 
kedvezményezettek által bejelentett 
kiadásai valóban felmerültek-e, és hogy 
azok az uniós és nemzeti szabályokkal, az 
operatív programmal és a műveletre 
vonatkozó támogatási feltételekkel 
összhangban állnak-e;

Or. es

Módosítás 478
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 479
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a művelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelőzően a következő kiadási 
kimutatásból történő levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 

8. a művelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelőzően a következő kiadási 
kimutatásból történő levonásuk útján az 
alapba kerülnek visszafizetésre.
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visszafizetésre.

Or. fr

Módosítás 480
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ellenőrző hatóság biztosítja az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
műveletek egy megfelelő mintája és az 
éves beszámolók ellenőrzésének 
elvégzését.

törölve

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen ellenőrzések által 
teljesítendő feltételek megfogalmazására.

Or. fr

Módosítás 481
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 32. cikk törölve
Az irányító és igazoló hatóságok 
kijelölésére irányuló eljárás
(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.
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(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölés 
alapjául egy független ellenőrző szerv 
azon jelentése és véleménye szolgál, amely 
értékeli az irányítási és kontrollrendszert, 
beleértve a közreműködő szervezetek 
abban játszott szerepét, valamint a 
rendszer megfelelését a 26., 27., 29. és 
30. cikknek, a Bizottság által az 59. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a belső környezettel, az 
ellenőrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a figyelemmel kíséréssel 
kapcsolatban meghatározott 
kritériumokkal összhangban.
(3) A független ellenőrző testület a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok szerint végzi a munkáját.
(4) A tagállamok határozhatnak arról, 
hogy a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e 
tekinteni.
A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 
két hónapon belül kérheti a független 
ellenőrző szerv jelentését és véleményét, 
valamint az irányítási és kontrollrendszer 
leírását.
E dokumentumok kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 
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 
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Bizottságot, amennyiben próbaidőt 
határoz meg egy kijelölt testület számára, 
illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Or. fr

Módosítás 482
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 32. cikk törölve
Az irányító és igazoló hatóságok 
kijelölésére irányuló eljárás
(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.
(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölés 
alapjául egy független ellenőrző szerv 
azon jelentése és véleménye szolgál, amely 
értékeli az irányítási és kontrollrendszert, 
beleértve a közreműködő szervezetek 
abban játszott szerepét, valamint a 
rendszer megfelelését a 26., 27., 29. és 
30. cikknek, a Bizottság által az 59. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a belső környezettel, az 
ellenőrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a figyelemmel kíséréssel 
kapcsolatban meghatározott 
kritériumokkal összhangban.
(3) A független ellenőrző testület a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok szerint végzi a munkáját.
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(4) A tagállamok határozhatnak arról, 
hogy a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e 
tekinteni.
A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 
két hónapon belül kérheti a független 
ellenőrző szerv jelentését és véleményét, 
valamint az irányítási és kontrollrendszer 
leírását.
E dokumentumok kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 
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 kijelölt testület számára, 
illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre.

Módosítás 483
Marije Cornelissen
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.

(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az európai strukturális és 
beruházási alap irányító hatóságának, és 
adott esetben az igazoló hatóság 
kijelölésének időpontjáról és formájáról.

Or. en

Módosítás 484
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamok határozhatnak arról, hogy 
a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e tekinteni.

A tagállamok határozhatnak arról, hogy 
a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
ESZA által finanszírozott operatív 
program vonatkozásában kijelölt irányító 
hatóságot vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e tekinteni.

Or. es

Módosítás 485
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve
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Or. fr

Módosítás 486
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre.

Módosítás 487
Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja az alapból 
társfinanszírozásban részesülő műveletek 
végrehajtását, illetve az irányítási és 
kontrollrendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja az alapból 
finanszírozásban részesülő műveletek 
végrehajtását, illetve az irányítási és 
kontrollrendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

Or. fr

Módosítás 488
Sergio Gutiérrez Prieto



AM\928613HU.doc 63/84 PE506.148v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja az alapból 
társfinanszírozásban részesülő műveletek 
végrehajtását, illetve az irányítási és 
kontrollrendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja az alapból 
finanszírozott műveletek végrehajtását, 
illetve az irányítási és kontrollrendszer 
működését érintő, a Bizottság elé terjesztett 
panaszokat.

Or. es

Módosítás 489
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 34. cikk törölve
Együttműködés az ellenőrző hatósággal
(1) A Bizottság együttműködik az 
ellenőrző hatóságokkal ellenőrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és 
kontrollrendszereken végzett ellenőrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.
(2) A Bizottság és az ellenőrző hatóság 
rendszeresen és – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeül, hogy megvizsgálják 
az éves ellenőrzési jelentést, véleményt és 
ellenőrzési stratégiát, valamint véleményt 
cseréljenek az irányítási és 
kontrollrendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos kérdésekről.

Or. fr
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Módosítás 490
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 34. cikk törölve
Együttműködés az ellenőrző hatósággal
(1) A Bizottság együttműködik az 
ellenőrző hatóságokkal ellenőrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és 
kontrollrendszereken végzett ellenőrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.
(2) A Bizottság és az ellenőrző hatóság 
rendszeresen és – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeül, hogy megvizsgálják 
az éves ellenőrzési jelentést, véleményt és 
ellenőrzési stratégiát, valamint véleményt 
cseréljenek az irányítási és 
kontrollrendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos kérdésekről.

Or. fr

Indokolás

E rendelet 27. cikkével összhangban a tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő 
közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell 
alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák 
végre.

Módosítás 491
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
27 a cikk (új)



AM\928613HU.doc 65/84 PE506.148v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak.
(2) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt.
(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak el kell végezniük a megfelelő közigazgatási és fizikai ellenőrzéseket, 
szabálytalanságok esetén pedig szankciókat kell alkalmazniuk annak biztosítása érdekében, 
hogy az operatív programokat megfelelően hajtsák végre.

Módosítás 492
Marian Harkin

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kifizetés történhet előfinanszírozás, 
időközi kifizetések, adott esetben az éves 
egyenleg kifizetése, valamint 
végsőegyenleg-kifizetés formájában.

(2) A kifizetés történhet megfelelő
előfinanszírozás, időközi kifizetések, adott 
esetben az éves egyenleg kifizetése, 
valamint végsőegyenleg-kifizetés 



PE506.148v01-00 66/84 AM\928613HU.doc

HU

formájában.

Or. en

Módosítás 493
Milan Cabrnoch

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 90%-át, amely megfelel a 
kifizetési kérelemben szereplő támogatható 
közkiadásnak. Az éves egyenleget a 
47. cikk (2) bekezdése szerint állapítja 
meg.

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 100%-át, amely megfelel 
a kifizetési kérelemben szereplő 
támogatható közkiadásnak. Az éves 
egyenleget a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

Or. en

Módosítás 494
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 90%-át, amely megfelel a 
kifizetési kérelemben szereplő 
támogatható közkiadásnak. Az éves 
egyenleget a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

törölve

Or. es
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Módosítás 495
Kinga Göncz

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források.

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források, azaz a programok indulásakor 
az előfinanszírozást biztosítani kell a 
partnerszervezetek számára.

Or. en

Módosítás 496
Danuta Jazłowiecka

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A finanszírozási eszközök 
rendelkezésére állásának függvényében a 
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a 
kifizetési kérelemnek a Bizottság által 
történt igazolt átvételét követő 60 napon 
belül teljesíti.

(5) A finanszírozási eszközök 
rendelkezésére állásának függvényében a 
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a 
kifizetési kérelemnek a Bizottság által 
történt igazolt átvételét követő 30 napon 
belül teljesíti.

Or. pl

Indokolás

A program megfelelő hatékonysága érdekében az eszközök Bizottság általi rendelkezésre 
bocsátását 30 napra kell csökkenteni.

Módosítás 497
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 43. cikk törölve
A kifizetési határidő megszakítása 
(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet 
szerinti felhatalmazás révén legfeljebb 
kilenc hónapra megszakíthatja az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:
a) valamely nemzeti vagy uniós ellenőrző 
szerv jelentésében az irányítási és 
kontrollrendszerek működésének súlyos 
hiányosságaira utaló információk 
találhatók;
b) a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek további 
vizsgálatokat kell elvégeznie, miután 
olyan információ jut a tudomására, amely 
szerint egy adott kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;
c) a 45. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be.
(2) A felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő korlátozhatja a 
megszakítást az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. A 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a tagállamot és az 
irányító hatóságot a kifizetés 
megszakításának okáról és fel kell kérnie 
őket a helyzet orvoslására. A megszakítást 
a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.
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Or. fr

Módosítás 498
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 44. cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése
(1) A Bizottság felfüggeszthet minden 
időközi kifizetést vagy azok egy részét, 
amennyiben:
a) az operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;
b) egy kiadási kimutatásban szereplő 
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;
c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 43. cikk szerinti 
megszakítást;
d) súlyos hiányosságok tapasztalhatók a 
figyelemmel kísérésre szolgáló rendszer 
minőségében és megbízhatóságában vagy 
a mutatókra vonatkozó adatokban.
(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozhat az időközi kifizetések 
részben vagy egészben történő 
felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott 
a tagállamnak arra, hogy megtegye az 
észrevételeit.
(3) A Bizottság akkor szünteti meg az 
időközi kifizetések egészének vagy egy 
részének felfüggesztését, amikor a 
tagállam meghozta a felfüggesztés 
megszüntetését lehetővé tevő, szükséges 
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intézkedéseket.

Or. fr

Módosítás 499
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 46. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett számlákban szereplő, a műveletek 
végrehajtása során felmerült támogatható 
közkiadások, amelyekre a 18. cikkben 
meghatározott társfinanszírozási arány 
alkalmazandó;

a) a 46. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
említett számlákban szereplő, a műveletek 
végrehajtása során felmerült támogatható 
közkiadások;

Or. es

Módosítás 500
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 48. cikk törölve
A dokumentumok elérhetősége
(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
műveletekre vonatkozó valamennyi 
alátámasztó dokumentum a Bizottság és 
az Európai Számvevőszék kérésére három 
évig rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
időszak a számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb 
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
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Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.
(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan 
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező 
dokumentumokat.
(3) A dokumentumokat olyan formában 
kell megőrizni, amely az adatalanyok 
azonosítását csak addig teszi lehetővé, 
ameddig az adatgyűjtés eredeti célja, 
illetve a továbbfeldolgozás célja indokolja.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendők általánosan elfogadottnak.
(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan 
elfogadott adathordozón tárolt 
dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét 
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfeleljenek 
a nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok ellenőrzés 
céljára megbízhatóan felhasználhatók 
legyenek.
(6) Amennyiben a dokumentumok csak 
elektronikus változatban elérhetők, az 
alkalmazott számítógépes rendszereknek 
meg kell felelniük az elfogadott biztonsági 
szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolt dokumentumok megfeleljenek a 
nemzeti jogszabályok által előírt 
követelményeknek, és ellenőrzés céljára 
megbízhatóan felhasználhatók legyenek.

Or. fr
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Módosítás 501
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Dominique Vlasto, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 48. cikk törölve
A dokumentumok elérhetősége
(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
műveletekre vonatkozó valamennyi 
alátámasztó dokumentum a Bizottság és 
az Európai Számvevőszék kérésére három 
évig rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
időszak a számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.
(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan 
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező 
dokumentumokat.
(3) A dokumentumokat olyan formában 
kell megőrizni, amely az adatalanyok 
azonosítását csak addig teszi lehetővé, 
ameddig az adatgyűjtés eredeti célja, 
illetve a továbbfeldolgozás célja indokolja.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendők általánosan elfogadottnak.
(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan 



AM\928613HU.doc 73/84 PE506.148v01-00

HU

elfogadott adathordozón tárolt 
dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfeleljenek 
a nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok ellenőrzés 
céljára megbízhatóan felhasználhatók 
legyenek.
(6) Amennyiben a dokumentumok csak 
elektronikus változatban elérhetők, az 
alkalmazott számítógépes rendszereknek 
meg kell felelniük az elfogadott biztonsági 
szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolt dokumentumok megfeleljenek a 
nemzeti jogszabályok által előírt 
követelményeknek, és ellenőrzés céljára
megbízhatóan felhasználhatók legyenek.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja ily módon ezen alap tagállamok és partnerszervezetek általi egyszerű, gyors 
és hatékony igénybevételének biztosítása.

Módosítás 502
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a műveletek 
vagy az operatív program esetében feltárt 
egyedi, illetve a rendszerből adódó 
szabálytalanságokkal kapcsolatban 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a művelet vagy az 
operatív program számára közpénzből 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetését jelentik. 
A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapot ért pénzügyi 

törölve
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veszteséget, és arányos korrekciót kell 
alkalmaznia. A pénzügyi korrekciókat az 
irányító hatóság rögzíti annak a számviteli 
évnek az éves beszámolójában, amelyben 
a megszüntetésről szóló határozat 
született.

Or. fr

Módosítás 503
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapból nyújtandó, de a 
(2) bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett operatív 
programban a (4) bekezdés 
figyelembevételével.

törölve

Or. fr

Módosítás 504
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésnek megfelelően törölt 
hozzájárulás nem használható fel újra 
sem a korrekció tárgyát képező 
művelethez, sem – amennyiben a pénzügyi 
korrekció az egész rendszert érintő 
szabálytalanság miatt szükséges – az egész 
rendszert érintő szabálytalanság által 
érintett más művelethez.

törölve

Or. fr
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Módosítás 505
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság pénzügyi korrekciója nem 
érinti a tagállam e cikk szerinti behajtási 
kötelezettségét.

törölve

Or. fr

Módosítás 506
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 51. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciói
(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
pénzügyi korrekciókat hajt végre valamely 
operatív programnak nyújtott támogatás 
egészben vagy részben történő 
visszavonásával és a támogatás 
összegének a tagállam általi 
visszafizettetésével annak érdekében, hogy 
kizárja az uniós finanszírozásból a 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglaltakat sértő 
kiadásokat, többek között a tagállamok 
irányítási és kontrollrendszereiben a 
Bizottság vagy az Európai Számvevőszék 
által feltárt hiányosságokkal 
kapcsolatosakat.
(2) A vonatkozó uniós vagy nemzeti jog 
megsértése kizárólag abban az esetben 
vezet pénzügyi korrekcióhoz, ha az alábbi 
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feltételek valamelyike teljesül:
a) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az irányító hatóság 
által egy műveletnek az alapból történő 
támogatásra való kiválasztását;
b) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Or. fr

Módosítás 507
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 508
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 53. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciókra 
vonatkozó eljárása
(1) A Bizottság – mielőtt pénzügyi 
korrekcióval kapcsolatos határozatot hoz 
– azzal kezdi az eljárást, hogy tájékoztatja 
a tagállamot vizsgálata ideiglenes 
következtetéseiről, és felkéri arra, hogy két 
hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.
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(2) Amennyiben a Bizottság extrapoláció 
alapján vagy átalány formájában 
végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a 
tagállamnak lehetőséget kell kapnia – az 
érintett dokumentumok átvizsgálása révén
– annak bizonyítására, hogy a 
szabálytalanság tényleges mértéke kisebb 
a Bizottság értékelésében szereplő 
mértéknél. A Bizottsággal egyetértésben a 
tagállam e vizsgálatot a dokumentumok 
megfelelően arányos részére vagy 
mintájára korlátozhatja. A kellően 
indokolt esetek kivételével az ilyen 
vizsgálat időtartama nem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben említett két hónapos 
időtartamot követő további két hónapot.
(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam által az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül benyújtott 
valamennyi információt.
(4) Amennyiben a tagállam nem fogadja 
el a Bizottság ideiglenes következtetéseit, a 
Bizottság meghallgatásra hívja a 
tagállamot, hogy meggyőződjön afelől, 
hogy a pénzügyi korrekció alkalmazásával 
kapcsolatos bizottsági következtetések 
alapját képező minden lényeges 
információ és észrevétel hozzáférhető-e.
(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 el.
(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat 
érintő szabálytalanságot tár fel, az ennek 
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kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

Or. fr

Módosítás 509
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 54. cikk törölve
Visszafizetések az uniós költségvetés 
számára – visszatérítések
(1) Az Európai Unió általános 
költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a 
költségvetési rendelet 77. cikkének 
megfelelően kiállított visszafizetési 
felszólításon feltüntetett esedékességi 
időpont előtt kell teljesíteni. Az 
esedékesség a felszólítás kiadását követő 
második hónap utolsó napja.
(2) Késedelmes visszafizetés esetén az 
esedékesség időpontjától a tényleges 
visszafizetés napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan késedelmi kamatot kell 
fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal 
haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az 
Európai Központi Bank az irányadó 
refinanszírozási műveletekre az 
esedékesség napja szerinti hónap első 
munkanapján alkalmaz.

Or. fr

Módosítás 510
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 511
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 56. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonására 
vonatkozó szabályok
(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az előfinanszírozás 
kifizetésére, időközi kifizetésekre vagy az 
éves egyenleg kifizetésére, illetve amelyre 
vonatkozóan nem küldtek a 42. cikk 
értelmében a 38. cikknek megfelelően 
kiállított kifizetési kérelmet.
A kötelezettségvállalás visszavonásánál az 
összeget a Bizottság úgy számolja ki, hogy 
a 2014-es teljes éves hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyhatodát hozzáadja 
a 2015–2020 közötti költségvetési 
kötelezettségvállalások mindegyikéhez.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidejei nem 
alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájáruláshoz kapcsolódó éves 
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költségvetési kötelezettségvállalásra.
(3) Ha az első éves költségvetési 
kötelezettségvállalás a 2015-ös teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozik, az 
(1) bekezdéstől eltérve a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
határidejei nem alkalmazandók a 2015-ös 
teljes éves hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra. Ilyen 
esetekben a Bizottság az (1) bekezdés első 
albekezdése szerinti összeget úgy számolja 
ki, hogy a 2015-ös teljes hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyötödét hozzáadja 
a 2016–2020 közötti valamennyi 
költségvetési kötelezettségvállaláshoz.
(4) A kötelezettségvállalásoknak a 
2022. december 31-én még nyitott részét 
vissza kell vonni, ha a 47. cikk 
(2) bekezdésében előírt dokumentumokat 
2023. szeptember 30-ig nem nyújtották be 
a Bizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 512
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 57. cikk törölve
Kivétel a kötelezettségvállalás 
visszavonása alól
(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegből levonásra kerülnek 
azok az összegek, amelyeket a felelős 
testület nem tudott bejelenteni a 
Bizottságnak a következők miatt:
a) a műveleteket valamely jogi eljárás 
vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási 
fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy
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b) az operatív program egy részének vagy 
egészének végrehajtását súlyosan érintő 
vis maior következtében. A vis maiorra 
hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
igazolniuk kell a vis maior eseménynek az 
operatív program részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit.
c) a levonást egy alkalommal lehet kérni, 
abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy 
a vis maior legfeljebb egy évig tartott, 
vagy több alkalommal a vis maior 
időtartamának megfelelő ideig, illetve a 
művelet végrehajtását felfüggesztő jogi 
vagy közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerős közigazgatási határozat dátuma 
között eltelt évek számának megfelelő 
alkalommal.
(2) A tagállam az előző év végéig 
bejelentendő összeg vonatkozásában 
január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az 
(1) bekezdésben említett kivételekről.

Or. fr

Módosítás 513
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 58. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonásával 
kapcsolatos eljárás
(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot és az irányító hatóságot, 
amennyiben az 56. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.
(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot és az irányító 
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hatóságot a birtokában lévő információk 
alapján visszavonásra kerülő összegről.
(3) A tagállamnak két hónap áll 
rendelkezésére, hogy elfogadja a 
visszavonásra ítélt összeget, vagy 
benyújtsa az észrevételeit.
(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét az operatív programra 
vonatkozóan. Amennyiben nem nyújtanak 
be ilyen tervet, a Bizottság felülvizsgálja a 
finanszírozási tervet és levonja az alapból 
történő hozzájárulást az érintett pénzügyi 
évre vonatkozóan.
(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtási aktus révén módosítja az 
operatív programot jóváhagyó 
határozatot.

Or. fr

Módosítás 514
Elisabeth Morin-Chartier, Philippe Boulland, Dominique Vlasto, Brice Hortefeux, 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
60 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk
Átmeneti rendelkezések

Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos 
késedelem esetén a Bizottság – szükség 
esetén költségvetési átcsoportosítás, 
határidő előtti előfinanszírozás vagy a 
121/2012/EU rendelet meghosszabbítása 
révén – meghozza a szükséges pénzügyi és 
szabályozási rendelkezéseket a leginkább 
rászoruló személyeknek szóló uniós 
élelmiszerosztási program (PEAD) 2013 
és 2014 közötti folytonosságának 
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biztosítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 515
Pervenche Berès, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
61 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

61a. cikk
Átmeneti időszak

– Azok a tagállamok, amelyek 2014-ben 
jelentkezni kívánnak a leginkább 
rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapba, ezt egyszerűsített 
eljárás keretében tehetik meg, amely 
során:
i. a tagállamok megküldik az Európai 
Bizottságnak programjukat és annak főbb 
jellemzőit (célok, kedvezményezettek, a 
termékek mennyiségével kapcsolatos 
sajátos igények),
ii. az Európai Bizottság a fent említett 
programok alapján megállapítja az 
erőforrások tagállamonkénti elosztását,
iii. a tagállamok beszámolnak a program 
fejleményeiről és az elosztás hatásáról;
– Az élelmiszersegélyt az Európai 
Bizottság díjmentesen juttatja el;
– Az egyszerűsített eljárás 2014. december 
31-ig marad hatályban.

Or. en

Módosítás 516
Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 517
Sergio Gutiérrez Prieto

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 4.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4.1.1. Az operatív programon belül az 
alapból származó éves 
kötelezettségvállalás és a megfelelő 
nemzeti társfinanszírozás összegét 
ismertető, az operatív programhoz tartozó 
finanszírozási terv (EUR)

törölve

Or. es


