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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság új javaslata számos új elemet tartalmaz, amelyek komoly vitákat 
gerjesztett mind az Európai Tanácsban, mind pedig az Európai Parlament nemcsak egyes 
frakciói, hanem még a hasonló pártállású képviselői között is. A tét nem kicsi: nem más, mint 
a folyamatosan bővülő közösség kohéziója, a különböző tagállamok, régiók és népek közötti 
kölcsönös egymásrautaltságból fakadó feszültségek enyhítése egy közös szolidaritáson 
alapulva. Ez a szolidaritás elképzelhetetlen – különösen a foglalkoztatási és szociális 
szempontok alapján – az esélyegyenlőség biztosítása nélkül, ezért a történelmi, gazdasági és 
társadalmi különbözőségekből eredő egyenlőtlenségek minél igazságosabb és fenntarthatóbb 
kezelése a kiemelt cél egy olyan új évszázadban, amikor Európa gazdasági óriássá nőtte ki 
magát, azonban hiányzik még a szolidaritás finom és harmonikus „szövete”.

Európa ugyanakkor látványos múltbeli és integrációs sikerei ellenére sokféle válsággal küzd 
jelenleg. Egyszerre vannak jelen intézményi, pénzügyi-gazdasági, társadalmi és demográfiai, 
továbbá energiapolitikai, valamint közlekedési-logisztikai kihívások. Ezek egyúttal 
lehetőségek is, amennyiben megfelelő, azaz fenntartható egyensúlyra építő, folyamatos és 
kiszámítható változáson alapulnak. Ezért óvatosan és körültekintően kell kezelni minden 
radikálisabb változtatást, különösen egy működő végrehajtási intézményrendszer 
tekintetében.

Jelen jogszabályi javaslat olyan, egykoron az alapító tagállamok között létrejött szolidaritáson
alapuló, több mint félévszázados, a béke és fejlődés zálogát hordozó elgondoláson alapul, 
amelyet a társadalmi szolidaritás, majd pedig kohézió egyre erősödő eszméje táplált. Ez 
vezetett el ahhoz a szellemiséghez, ami az elmúlt évtizedekben a bővítések legfontosabb és 
egyben legvonzóbb okává vált az újabb tagállamok számára a folyamatosan bővülő Unióban. 
Nevezetesen a közös piac és a közös fellépés erejét egy bizonyos fokú, szolidaritáson alapuló 
és egy részleges újraelosztást biztosító rendszer garantálja mind a mai napig.

Az európai szolidaritásra mindenkinek egyenlő esélyekkel kell rendelkeznie, a tagállamok 
sajátosságaira, népességére tekintettel, mégpedig úgy, hogy az elfogadandó jogszabály 
egyúttal ne legyen elfogadhatatlanul hátrányos az egyes tagállamok tekintetében. Ez nem kis 
feladat. Ez azonban nem jelenthet felmentést a közös kasszával való gazdálkodásra vonatkozó 
fegyelem erősítése alól, épp ellenkezőleg: az európai adófizetők pénze nem válhat a 
gondatlanság és felelőtlenség áldozatává.

Ugyanakkor a szigor nem lehet öncélú és járhat egyre nehezebben teljesíthető adminisztrációs 
kötelezettségekkel csökkenő jogosítványok mellett a végrehajtásért felelős tagállamok 
tekintetében. Mind a jogköröknek, mind pedig a kötelezettségeknek, azaz a felelősségnek 
arányban kell állnia a jogosítványokkal és elvárásokkal, illetve ezek intézményközi 
megosztásának arányosságával. Az előadó határozott álláspontja, hogy az erősödő 
többletjogosultságok sem járhatnak relatíve kevesebb felelősséggel az Európai Bizottság 
tekintetében. A nemzeti adminisztratív vagy regionális, helyi végrehajtási terhek vagy 
tagállami kompetencia csökkentése csak arányosan és indokolható mértékben változtathatóak, 
megfelelő számításokkal és szakmai érvekkel.

A jogszabály célja nem lehet más, mint hogy az európai polgárok szolidaritásra és kohézióra 
szánt minden egyes centje a megfelelő helyre kerülhessen, és nem pedig az, hogy 
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végeredményképpen, a nagy ívű bővítések elmúltával és az egyre erősebb közös és 
integráltabb piac megszilárdulásával kevesebb forrás kerüljön oda, ahol erre szükség van.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, 
hogy az érintett partnereket
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a 
tagállamoknak nemzeti reformprogramjuk 
alapján partnerséget kell szervezniük az 
illetékes regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A tagállamok biztosítják, hogy 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. en

Indokolás

Magatartási kódexre irányuló konkrét javaslat hiányában nem világosak egy ilyen eszköz 
bevezetésének okai, célja és jellege.
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Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A közös stratégiai keretbe való felvételre javasolt rendelkezéseket az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak rendes jogalkotási eljárással kell elfogadnia.

Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését 

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

beruházások adott eseteiben ennek az
előzetes feltételrendszernek relevánsnak 
kell lennie az Alapok hozzájárulásának 
hatékonysága tekintetében. Az ilyen 
előzetes feltételrendszerekben foglaltak 
teljesítését a Bizottságnak a partnerségi 
szerződés általa történő értékelésének a 
keretében kell értékelnie, kellően 
figyelembe véve a korábbi tapasztalatokat 
és az érintett tagállamban fennálló 
helyzetet. Azokban az esetekben, ahol nem 
teljesítik az előzetes feltételrendszerben 
vállaltakat, a Bizottságnak jogában kell 
állnia felfüggeszteni a program javára 
történő kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. Az eredményességmérési 
keretnek nagyratörő, de reális célokat és 
mérföldköveket kell megállapítania, és 
kellően figyelembe kell vennie az egyedi 
körülményeket és a tagállam által tervezett 
intervenció jellegét. A Bizottságnak a 
programozási időszak során kétszer 
eredményességértékelést kell szerveznie a 
tagállamok közreműködésével, a tagállam 
és a Bizottság által kölcsönösen elfogadott 
években. A tagállam és a Bizottság által 
kölcsönösen elfogadott évben
eredményességi tartalékot kell előirányozni 
és elosztani azok között, ahol az 
eredményességmérési keretben lefektetett 
részcélértékeket elérték. Sokféleségük és 
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időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

több országot átfogó jellegük miatt az 
Európai Területi Együttműködés 
programjai számára nem kell tartalékot 
létrehozni. Azokban az esetekben, ahol a 
részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, a Bizottság 
felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra. A 
Bizottságnak figyelembe kell vennie a 
gazdasági és szociális körülmények 
minden olyan változását, amely kihathat a 
mérföldkövek vagy a célok elérésére.

Or. en

Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. Ezt a 
folyamatot fokozatosan kell véghez vinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig. Amennyiben, a KSK-alapok 
fokozott felhasználása ellenére, egy 
tagállam nem tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – nemzeti 
reformprogramjukat figyelembe véve 
átirányíthatók az olyan országok 
gazdasági problémáinak kezelésére, ahol ez 
a helyzet fennáll.
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kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. en

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(58) Az Európa 2020 célkitűzéseivel és 
céljaival kapcsolatos eredmények és azok 
elérése középpontba helyezésének erősítése 
érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára fordított források 0,1 százalékát kell 
elkülöníteni eredményességi tartalékként 
minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

Or. en
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Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2 %-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 6%-ának mértékéig.

Or. en

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; a
növekedési és versenyképességi tartalék 
elosztásával kapcsolatos további 
szabályok; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság 
meghatározása; a pénzügyi eszközök 
részletes szabályozása (előzetes értékelés, 
kiadások támogathatósága, nem támogatott 
tevékenységtípusok, támogatások együttes 
alkalmazása, eszközök átruházása és 
kezelése, kifizetési kérelmek, éves 
részletfizetések tőkésítése); a 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a növekedési és 
versenyképességi tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság indikatív meghatározása; a 
pénzügyi eszközök részletes szabályozása
(előzetes értékelés, kiadások 
támogathatósága, nem támogatott 
tevékenységtípusok, támogatások együttes 
alkalmazása, eszközök átruházása és 
kezelése, kifizetési kérelmek, éves 
részletfizetések tőkésítése); a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
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jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is.

bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos a Bizottság 
számára, hogy megfelelő egyeztetéseket 
folytasson le az előkészítő munka során, 
beleértve a szakértői szinteket is.

Or. en

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, az 
eredményességi tartalék elosztása, a 
tagállamok gazdaságpolitikájához 
kapcsolódó kifizetések felfüggesztése, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 

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

következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása,
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása,
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Or. en

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és 
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez az egyes KSK-alapok által
figyelembe veendő ajánlásokként, a 
beruházási prioritásokkal összhangban 
meghatározza a főbb intézkedéseket, 
valamint azokat a mechanizmusokat, 
amelyek biztosítják a KSK-alapok 
programozása és a tagállamok, illetve az 
Európai Unió gazdasági és foglalkoztatási 
politikái közötti koherenciát és összhangot, 
végrehajtva a Szerződés 174. cikkét.

Or. en
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Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Magatartási kódexre irányuló konkrét javaslat hiányában nem világosak egy ilyen eszköz 
bevezetésének okai, célja és jellege.

Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élők 

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

Or. en

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 10 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedésekre 
vonatkozó ajánlásokat;

Or. en

Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

(d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat, a tagállamok prioritásaival 
összhangban;

Or. en
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Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keretbe való felvételre javasolt rendelkezéseket az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak rendes jogalkotási eljárással kell elfogadnia.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(i) az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben ajánlásként meghatározott 
tematikus célkitűzések és főbb 
intézkedések, valamint a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
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ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (2) bekezdése szerint 
elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban 
meghatározott célok tekintetében, 
figyelembe véve a tagállamok nemzeti 
reformprogramját;

Or. en

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(v) az együttműködés főbb prioritásai, 
adott esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

(v) az együttműködés főbb prioritásai, 
adott esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat, a tagállam 
prioritásaival összhangban;

Or. en

Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamok értékelik, hogy a
beruházás adott eseteiben az Alapok 
hozzájárulásának hatékonyságához 
kapcsolódó előzetes feltételek teljesülnek-
e.

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes tagállamoknak juttatott források
0,1 %-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Or. en

Indokolás

A javasolt rendelkezések komoly kétségeket vetnek fel annak a KSK-alapok általános 
felállításán belüli hatásait, a Bizottság hatáskörét és a tagállamokra háruló adminisztratív 
terheket illetően.

Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben valamennyi 
tagállamban felülvizsgálja a programok 
teljesítését az adott partnerségi 
szerződésben és a programokban 
meghatározott eredményességi keretre 
tekintettel. A tagállam és a Bizottság által 
kölcsönösen elfogadott években a 
programozási időszak során kétszer 
eredményességértékelést kell szervezni. Az 
eredményességi keret létrehozásának 
módszere az I. mellékletben kerül 
meghatározásra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A felülvizsgálatnak figyelembe kell 
vennie a gazdasági és szociális 
körülmények minden olyan változását, 
amely kihathat a programok 
mérföldköveinek elérésére.

Or. en

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Or. en

Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 
prioritások teljesítették a mérföldköveket.
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

2. A második eredményességértékelés 
évében végzett felülvizsgálat alapján a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot hoz, hogy többek között 
figyelembe véve a külső feltételeket és az 
EU, valamint az érintett tagállam GDP-
jének változásait, megállapítsa mindegyik
KSK-alap és tagállam tekintetében, hogy 
mely programok és prioritások teljesítették 
a mérföldköveket. A tagállam javaslatot 
tesz, hogy az eredményességi tartalékot 
hogyan osszák el az említett bizottsági 
határozatban meghatározott programok és 
prioritások között. A Bizottság – a 26. cikk 
szerint – jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

Or. en

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el

3. Amennyiben a (2) bekezdéssel 
összhangban végzett
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a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a Bizottság 
– az alapokra vonatkozó szabályokban 
meghatározott eljárás szerint –
felfüggesztheti a program prioritására szánt 
összes időközi kifizetést vagy annak egy 
részét.

eredményességértékelés azt mutatja, hogy 
egy prioritás jelentősen elmaradt a 
teljesítési keretrendszerben meghatározott
mérföldkövektől, a Bizottság – az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
eljárás szerint és a Bizottság korábbi 
megjegyzéseivel összhangban –
felfüggesztheti a program prioritására szánt 
összes időközi kifizetést vagy annak egy 
részét.

Or. en

Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Makrogazdasági feltételrendszer Támogatás a költségvetési nehézségekkel 
küzdő tagállamok számára

Or. en

Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg

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

három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PA\897903HU.doc 27/44 PE486.190v01-00

HU

Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ja) a szociális partnerek és a civil 
társadalmi szervezetek 
kapacitásépítésének támogatása a 
kiszolgáltatott csoportok képviselői 
bevonásának tekintetében.

Or. en

Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos fenntartani a héa-jogosultságra vonatkozó jelenlegi szabályokat annak érdekében, 
hogy elkerüljük a további költségvetési terheket, és ennek következtében az alapok tagálamok 
általi igénybe vétele jelentős csökkenésének kockázatát. A nem visszaigényelhető héa-
jogosultság elsősorban az önkormányzatok és a régiók számára fontos, különösen a kevésbé 
fejlettek számára, amelyek egyébként még a jelenlegi időszaknál is súlyosabb nehézségekkel 
szembesülhetnek.
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Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10 %-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 3 %-át;

(b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 15 %-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 5 %-át;

Or. en

Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 

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

felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:

Or. en

Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(c) 16,39 % (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára, különös tekintettel az esetleges 
kivételekre a nagy népsűrűségű nemzeti 
fővárosok és a nemzeti népesség ottani 
rendkívüli koncentrációja esetében, a 
partnerségi szerződés alapján;

Or. en

Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25 %-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40 %-át az átmeneti régiók 
és 45 %-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. en
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Indokolás

A javasolt számok közötti hatalmas eltéréseket igazoló konkrét adatok hiányában, figyelembe 
véve a tagállamok közötti különbségeket, jobb fenntartani a jelenlegi rugalmasságot. Az egyes 
alapokhoz történő forrás-hozzárendelésekről a partnerségi szerződésekben kell megállapodni 
a tagállam nemzeti reformprogramja és egyéb vonatkozó programok és stratégiák alapján.

Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 0,1 %-a teljesítési tartalék, 
amelyet a 20. cikknek megfelelően kell 
elosztani.

Or. en

Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi szabályozás szerint hatályos rendelkezések alapján nem indokolt további terheket 
róni a tagállamokra. Ezenkívül figyelembe kell venni a kohéziós politika összetettségének 
magas szintjét, és tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét a Szerződésben rögzített 
módon.
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Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

(iii) azon városok indikatív felsorolása, 
ahol fenntartható városfejlesztést célzó 
integrált intézkedéseket hajtanak végre; az 
ezekre a tevékenységekre fordított ERFA-
támogatás indikatív éves elosztása, 
beleértve a …/EU [ERFA] rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján a városok 
számára irányítási célokra juttatott
forrásokat; az integrált tevékenységekre 
juttatott ESZA-támogatás indikatív éves 
elosztása;

Or. en

Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PA\897903HU.doc 37/44 PE486.190v01-00

HU

Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 89 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f a) a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférését biztosító intézkedések;

Or. en

Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(e) a nemek közti egyenlőség elősegítése és 
a megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében hozott egyedi intézkedések, 
illetve a nemek közötti esélyegyenlőség 
elvének a működési programban és 
műveletekben való érvényesülése 
érdekében végrehajtott eljárások;

Or. en

Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(e a) a fogyatékossággal élő személyek 
hozzáférését biztosító konkrét 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) eredmények a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 

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

földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy társadalmi
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelését célzó 
intézkedések végrehajtása terén, különös 
tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyekre és a marginális helyzetű 
közösségekre, adott esetben az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégiának a 
fogyatékossággal élő személyek számára 
hozzáférhetőnek kell lennie.

Or. en

Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 108 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%. 4.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%. 4.

Or. en

Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 124. módosításhoz benyújtott módosítások indokolásával összhangban nagyobb 
rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok számára a visszavonás tekintetében is. Ezenkívül, 
az új jogalkotási keret alapelveként jobb kiszámíthatóságot kell biztosítani.

Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A mérföldkövek olyan köztes célok, 
amelyek valamely prioritáshoz 
meghatározott egyedi célkitűzés elérését 
szolgálják és kifejezik az időszak végére 
kitűzött cél irányába történő előrehaladást.
A 2016-ra meghatározott mérföldkövek 
tartalmazzák a pénzügyi mutatókat és a 

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

mérföldkövek tartalmazzák a pénzügyi 
mutatókat és a kimeneti mutatókat. A
második eredményességértékelés évét 
megelőző évre meghatározott 
mérföldkövek tartalmazzák a pénzügyi 
mutatókat és a kimeneti mutatókat. A 
kulcsfontosságú végrehajtási lépésekhez is 
meghatározhatók mérföldkövek.

Or. en

Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 1 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en


