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RÖVID INDOKOLÁS

A kohéziós politikához, a közös agrárpolitikához és a közös halászati politikához kapcsolódó 
európai alapok az uniós területek fenntartható fejlődésének jelentős előmozdítói. A régiók 
politikai, gazdasági és egyesületi szereplőinek soha nem volt még nagyobb szükségük ezen 
alapokra az európai polgárok – és sok esetben – környezetünk javát szolgáló konkrét és 
hasznos terveik megvalósítása érdekében.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), a 
Kohéziós Alap, az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap (EMVA) és az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) mind az e rendeletben bevezetett közös stratégiai keret 
(KSK) alá tartoznak. 

A KSK-alapokra vonatkozó közös rendelkezéseknek három fő célnak kell megfelelniük:

1) a konkrét és látható eredmények elérése érdekében az európai alapok felhasználását az 
Európát érő legkomolyabb kihívásokra kell összpontosítani (Európa 2020 stratégia); 

2) egyszerűsíteni kell a finanszírozás iránti kérelmekkel összefüggő eljárásokat, hogy ezek az 
alapok ténylegesen „hozzáférhetővé” váljanak a potenciális kedvezményezettek számára;

3) biztosítani kell a támogatások szigorú kezelését az európai költségvetésből származó 
közpénzek legmegfelelőbb felhasználása érdekében;

E tekintetben az előadó üdvözölni kívánja az Európai Bizottság jogalkotási javaslatának 
minőségét és a benne megnyilvánuló ambíciót. Ugyanakkor, még ha fő irányvonalaival egyet 
is ért, úgy véli, néhány ponton módosításra szorul, többek között a régiók fenntartható 
fejlődésére gyakorolt kedvező hatás megerősítése érdekében.

Mivel az előadó szűkebb hazájában, a franciaországi Touraine-ben maga is dolgozott a 
kohéziós politika végrehajtásához kötődő munkakörben, jól ismeri e politika erős és gyenge 
oldalait. Ezzel a terepen szerzett tapasztalattal, amely később a Regionális Fejlesztési 
Bizottság tagjaként (2009–2011) szerzett parlamenti tapasztalatokkal is kiegészült, az előadó 
a következő következtetéseket vonja le: 

1. Meg kell erősíteni a fenntartható fejlődés szerepét

A rendeletjavaslat 8. cikke a fenntartható fejlődés koncepcióját olyan horizontális 
célkitűzésként határozza meg, melyet a Bizottságnak és a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk 
e politikák végrehajtása során. Mindazonáltal e koncepciót meg kell erősíteni a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák védelme szükségességének említésével. E két fogalomnak is 
meg kell jelennie a tematikus célkitűzések között.

A 8. cikk értelmében a környezetvédelemért felelős nemzeti szerveknek is véleményezniük 
kell az operatív programokra vonatkozóan az Európai Bizottsághoz jóváhagyásra benyújtott 
valamennyi javaslatot.
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2. Növelni kell az alapok hozzáférhetőségét, láthatóságát és átláthatóságát 

A környezetvédelmi projektek megfelelő végrehajtásának lehetővé tétele érdekében muszáj 
növelni az alapok hozzáférhetőségét, láthatóságát és átláthatóságát.

Az európai alapok hozzáférhetősége nagyrészt azon múlik, hogy csökkenteni tudjuk-e 
összetettségüket. Fontos tehát, hogy e rendelet rendelkezései egyértelműek és könnyen 
alkalmazhatóak legyenek. Ezért pontosítani kell a „jövedelemtermelő projektek” 
végrehajtásának feltételeit. Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt 
támogatáshoz, másrészt a végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az 
ellenőrzések – gyakran egymást átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások 
összetettségét és lassítja azok lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára. Végezetül rá 
kell mutatni, hogy az elektronikus adatcsere-rendszer („e-kohézió” projekt) egyszerre teljesíti 
az egyszerűsítés és a környezetvédelem (kevesebb papíralapú dokumentum) kettős 
imperatívuszát.

Az átláthatóságot egyrészt a kommunikációs stratégia partnerségi szerződésben való 
meghatározása, másrészt részletes információs honlapok elkészítése révén kell fokozni. E 
honlapokon – az egyes operatív programok szintjén – fel kell tüntetni a KSK-alapok 
felhasználásának feltételeit.

Az átláthatóságot az európai parlamenti képviselők – immár egyben társjogalkotók – KSK-
alapok végrehajtásában való fokozottabb részvételével kell javítani.

Javaslatok

E kiigazításoknak összességében lehetővé kell tenniük a KSK-alapok felhasználásának és 
hatékonyságának javítását. Mivel az európai alapokat már így is sokszor használhatatlanul 
bonyolultaknak ítélik, az előadó megelégszik az e véleménytervezetben javasolt részletes 
kiigazításokkal. Minden további környezetvédelmi rendelkezés, szabály vagy célkitűzés 
hozzáadásával csak e politika komplexitását fokoznánk.

Az európai képviselők küldetése azonban még nem zárul le a jogalkotással, akármilyen fontos 
is ez utóbbi. Az előadó javasolja az európai parlamenti képviselők e rendelkezések 
végrehajtásába való aktív bevonását. Ennek jegyében minden képviselőt felhív a 
monitoringbizottságok által a 2014–2020 közötti hétéves programozási időszakban a 
különböző európai régiókban tartott üléseken való részvételre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az előírások helyes és következetes 
értelmezésének, valamint az irányító 
hatóságok és a kedvezményezettek 
jogbiztonságának elősegítése érdekében 
szükséges az e rendeletben használt 
bizonyos kifejezések meghatározása.

(6) Az előírások helyes és következetes 
értelmezésének, valamint az irányító 
hatóságok és a kedvezményezettek 
jogbiztonságának elősegítése érdekében 
szükséges az e rendeletben használt 
bizonyos kifejezések meghatározása, 
valamint a KSK-alapokra alkalmazandó 
rendelkezések egyszerűsítése.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok 
együttműködési feladatait. E feltételek
alkalmazása révén a Bizottságnak meg kell 
tudnia bizonyosodnia arról, hogy a 
tagállamok jogszerűen és szabályosan, 
illetve az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel a KSK-alapokat. A 
tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt 
hatóságok feladata a programok és az e 
rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek szerinti feladatok 

(8) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok 
együttműködési feladatait. E feltételek 
alkalmazása révén a Bizottságnak meg kell 
tudnia bizonyosodnia arról, hogy a 
tagállamok jogszerűen és szabályosan, 
illetve az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel a KSK-alapokat. A 
tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt 
hatóságok feladata a programok és az e 
rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek szerinti feladatok 
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végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet 
betartásával. Ezek az előírások garantálják 
azt is, hogy figyelmet fordítsanak az uniós 
intervenció kiegészítő és következetes 
jellegére, az irányítási struktúra 
arányosságára, valamint a KSK-alapok 
kedvezményezettjeinek igazgatási terhei
csökkentésére.

végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet 
betartásával. Ezen előírásoknak 
biztosítaniuk kell az uniós intervenció 
kiegészítő és következetes jellegét, az 
irányítási struktúra arányosságát, valamint 
a KSK-alapok kedvezményezettjeire háruló 
adminisztratív terhek csökkentését.

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 könnyítse az
uniós intervenció KSK-alapok szerinti
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) A Bizottságnak jogalkotási javaslatot 
kell benyújtania az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak egy közös 
stratégiai keret elfogadására, amely 
hozzárendeli az uniós stratégia 
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében, 
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 
stratégiai keretnek meg kell könnyítenie a 
KSK-alapok felhasználása keretében 
végrehajtott uniós intervenciók egymással, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitikával és eszközzel való
szektorális és területi összehangolását.

Indokolás

Mivel a közös stratégiai keret alapvető jelentőségű, a rendes jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni.
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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 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.

Indokolás

Mivel a közös stratégiai keret alapvető jelentőségű, a rendes jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A programok eredményeinek nyomon 
követése érdekében éves felülvizsgálati 
ülést kell tartani a tagállam és a Bizottság 
részvételével. A tagállam és a Bizottság
azonban megállapodhat abban, hogy a 
felesleges igazgatási terhek elkerülése 
érdekében nem tartanak ülést.

(30) A programok eredményeinek nyomon 
követése érdekében éves felülvizsgálati 
ülést kell tartani az érintett tagállam, az 
Európai Parlament és a Bizottság 
részvételével. A felek azonban 
megállapodhatnak abban, hogy a 
felesleges igazgatási terhek elkerülése 
érdekében nem tartanak ülést.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament érintett az együttdöntési 
eljárásban. Ezért alapvetően fontos e politikák végrehajtásába való teljes bevonása.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) A források eredményes felhasználása 
érdekében, valamint a bevételt termelő
műveletek túlfinanszírozásának 
elkerülésére, szükséges a KSK-alapok 
jövedelemtermelő műveletekhez nyújtott 
hozzájárulásának kiszámítására vonatkozó 
szabályok megállapítása.

(37) A források eredményes felhasználása 
és a jövedelemtermelő műveletek 
túlfinanszírozásának elkerülése érdekében, 
egyszersmind azért, hogy semmi ne 
akadályozza a hasznos projektek 
megvalósulását, megfelelő szabályokat 
kell megállapítani a KSK-alapok 
jövedelemtermelő műveletekhez nyújtott 
hozzájárulásának kiszámítására.

Indokolás

Gyakran a jövedelemtermelő műveletekre vonatkozó szabályok összetettsége akadályozza meg 
hasznos projektek megvalósulását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. A tagállamokra 
nehezedő terhek növelésének elkerülése és 
a környezet megóvása érdekében az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.

Indokolás

Rá kell mutatni, hogy az elektronikus adatcsere-rendszer („e-kohézió” projekt) egyszerre 
teljesíti az egyszerűsítés és a környezetvédelem (kevesebb papíralapú dokumentum) kettős 
imperatívuszát.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
fokozni kell e téren a tagállamok és a 
Bizottság közötti együttműködést, és meg 
kell állapítani azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik a Bizottság 
számára, hogy – a nemzeti rendszerek 
ellenőrzésére irányuló stratégia
tekintetében – meghatározza a biztosítékok 
azon szintjét, amelyet a nemzeti ellenőrző 
szervektől meg kell kapnia.

(79) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
fokozni kell e téren a tagállamok és a 
Bizottság közötti együttműködést, és meg 
kell állapítani azokat a feltételeket, 
amelyek lehetővé teszik a Bizottság 
számára, hogy a nemzeti rendszerek 
arányos ellenőrzésére irányuló stratégiája
keretében meghatározza a biztosítékok 
nemzeti ellenőrző szervektől elvárható 
szintjét.

Indokolás

Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt támogatáshoz, másrészt a 
végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az ellenőrzések – gyakran egymást 
átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások összetettségét és lassítja azok 
lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az
alapokból kifizetett támogatásával. 
Különösen az elvégzett pénzügyi 
ellenőrzések számát kell csökkenteni, 
amennyiben egy művelet teljes 
támogatható kiadása nem haladja meg a 
100 000 EUR összeget. Mindazonáltal 
lehetővé kell tenni ellenőrzések bármely 
időpontban történő elvégzését, amennyiben 
bizonyíték van szabálytalanságra vagy 
csalásra, illetve egy befejezett művelet 

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lennie az alapokból kiutalt 
uniós támogatással és a feltárt 
kockázatokkal. Különösen az elvégzett 
pénzügyi ellenőrzések számát kell 
csökkenteni, amennyiben egy művelet 
teljes támogatható kiadása nem haladja 
meg a 200 000 EUR összeget. 
Mindazonáltal lehetővé kell tenni 
ellenőrzések bármely időpontban történő 
elvégzését, amennyiben bizonyíték van 
szabálytalanságra vagy csalásra, illetve egy 
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lezárását követően egy ellenőrzési minta 
részeként. Annak érdekében, hogy a 
Bizottság által végzett ellenőrzés arányos a 
kockázattal, a Bizottságnak tudnia kell 
csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható.

befejezett művelet lezárását követően egy 
ellenőrzési minta részeként. Annak 
érdekében, hogy a Bizottság által végzett 
ellenőrzés arányos legyen a kockázattal, a 
Bizottságnak tudnia kell csökkenteni az 
operatív programok ellenőrzésével 
kapcsolatos munka mennyiségét, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható.

Indokolás

Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt támogatáshoz, másrészt a 
végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az ellenőrzések – gyakran egymást 
átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások összetettségét és lassítja azok 
lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára.

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;
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 

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

átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elkészítésekor és 
megszövegezésekor a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére egyidejűleg, időben és 
megfelelő módon történő továbbításáról.

Indokolás

Mivel a közös stratégiai keret alapvető jelentőségű, a rendes jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni.

Módosítás 11

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

(2a) „intelligens szakosodás”: az Európai 
Unió K+F és innovációs politikájának 
kialakítására vonatkozó koncepció. Az 
intelligens szakosodás célja az állami 
beruházások hatékony és eredményes 
felhasználásának ösztönzése az országok 
és a régiók közötti szinergiák 
felhasználása és innovációs kapacitásuk 
erősítése által. Az intelligens szakosodási 
stratégia egy funkcionális nemzeti és 
regionális kutatási és innovációs rendszer 
létrehozására irányuló, többéves stratégiai 
program.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A KSK-alapokból származó támogatást 
a Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) A KSK-alapokból származó támogatást 
a Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani, a 
szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt támogatáshoz, másrészt a 
végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az ellenőrzések – gyakran egymást 
átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások összetettségét és lassítja azok 
lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat.

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat.
Különleges figyelmet kell fordítani és 
forrásokat kell kiutalni adott esetben azon 
területekre, amelyek számára más uniós 
alapok kifejezetten integrált megközelítést 
biztosítanak, ilyen például a 
környezetvédelemmel és éghajlattal 
kapcsolatos integrált projektek közös 
finanszírozása.

Indokolás

A többéves pénzügyi keretről szóló parlamenti állásfoglalás egyik legfontosabb követelménye, 
hogy a környezetvédelmi és éghajlati szempontokat az összes uniós finanszírozással 
összefüggésben érvényesíteni kell. A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” 
konkrét eszközei e folyamatnak. Képesek arra, hogy jelentősen hozzájáruljanak az alapok 
hatékony felhasználásához. Céljuk a hulladékgazdálkodási tervekhez vagy az éghajlattal 
kapcsolatos stratégiákhoz hasonló, foglalkoztatást és növekedést létrehozó potenciállal 
rendelkező nagyszabású környezetvédelmi jogszabályok végrehajtásának más uniós alapokkal 
együtt történő támogatása.

Módosítás 15
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és társadalmi partnerek; 
valamint

b) az ipari vagy gazdasági ágazatok, a 
munkaadók és a munkavállalók általános 
érdekeit képviselő gazdasági és társadalmi 
partnerek; valamint

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely a partnerség megvalósítása 
irányításának és az információk,
tapasztalatok, eredmények és helyes 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és kritériumait 
oly módon határozza meg, hogy azok a 
lehető legteljesebb mértékben biztosítsák 
az átláthatóságot, az információ 
elérhetőségét és a partnerségben való 
részvételt.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapok által finanszírozott 
műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti jognak.

(1) A KSK-alapok által finanszírozott 
műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti jognak, és a hosszú távú 
stratégiai befektetéseknek nyújtott 
támogatásukkal nem áshatják alá e 
jogszabály hosszú távú, koherens, 
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stratégiai alkalmazását.

Indokolás

Ismerünk eseteket, amikor az uniós alapok alkalmazandó jogot nem sértettek, azonban olyan 
jelentős beruházásokat támogattak, amelyek az országokat egy adott infrastruktúrába zárták 
és ezáltal még jobban megnehezítették az uniós célkitűzések középtávú teljesítését. Ennek 
klasszikus példája a hulladékgazdálkodási hierarchiával ellentétes hulladéklerakás 
támogatása. Az EU által támogatott beruházások sokkal erősebb, tartós gazdasági, 
társadalmi és környezeti előnyökkel járhattak volna, ha a stratégiai fenntarthatósági célokat 
korábban figyelembe vették volna.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet. Ez utóbbi az Unió környezetvédelmi 
jogának integrációjával és a biológiai 
sokféleség védelmével, a 
környezetvédelemre vagy a 
népegészségügyre háruló jövőbeni külső 
költségek minimalizálásával és az alapok 
keretében végrehajtott intézkedések 
támogatásakor az elővigyázatossági elv 
alkalmazásával valósítható meg.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
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előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról. A Bizottság 
végrehajtási aktus révén fogadja el ezt a 
módszertant. Ezen végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás 
keretében kell elfogadni.

előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák védelmét, az 
éghajlatváltozás enyhítését és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, 
valamint a katasztrófákkal szembeni
ökoszisztéma-alapú ellenállóképességet, 
kockázatmegelőzést és kockázatkezelést. A 
tagállamok a Bizottság által elfogadott 
módszertan segítségével tájékoztatást 
nyújtanak az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, többek között a 
biológiai sokféleséggel és az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos célkitűzések 
támogatásáról. A módszertannak a 
lehetőségekhez mérten fel kell mérnie a 
KSK-alapból eszközölt kiadásoknak az 
éghajlat-változási és a környezetvédelmi 
célokra gyakorolt negatív hatásait is. A
Bizottság az említett módszertant
végrehajtási jogi aktus révén fogadja el. A
végrehajtási jogi aktust a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

5) az éghajlatváltozáshoz való 
ökoszisztéma-alapú alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és kockázatkezelés
előmozdítása;

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 

6) a környezet, a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák védelme és az erőforrás-
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előmozdítása; felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

Indokolás

A fenntartható fejlődés horizontális célkitűzés, melyet a Bizottságnak és a tagállamoknak elő 
kell mozdítaniuk e politikák végrehajtása során. E koncepciót meg kell erősíteni a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák védelme szükségességének említésével. E két fogalomnak is 
meg kell jelennie a tematikus célkitűzések között.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a) az intelligens szakosodás szervezése 
és megvalósítása érdekében irányítási 
eszközök létrehozásának és 
működtetésének támogatása a régiókban.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság jogalkotási javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
egy közös stratégiai keret elfogadására.
Ezt a keretet elfogadását követően 
mellékletként hozzá kell csatolni ehhez a 
rendelethez.

Indokolás

Mivel a közös stratégiai keret alapvető jelentőségű, a rendes jogalkotási eljárást kell 
alkalmazni.

Módosítás 24
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Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése az EU 
környezetvédelmi jogszabályai 
végrehajtásában észlelt mindennemű 
hiányosság figyelembevételével a közös 
stratégiai keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott kapcsolódó
tanácsi ajánlásokban meghatározott 
releváns célok tekintetében;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási
célkitűzésekre meghatározott támogatás 

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlatváltozással
és a környezetvédelemmel, többek között a 
biológiai sokféleséggel és az erőforrás-
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indikatív teljes összegét; hatékonysággal kapcsolatos célkitűzésekre 
meghatározott támogatás teljes indikatív
összegét;

Indokolás

A többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásában az EP javasolja az uniós alapok 
kiadásai pozitív és negatív éghajlati és környezeti hatásainak aggregált szintek szerinti 
elemzését. Ugyancsak támogatja azon helyek kötelező jellegű azonosítását, ahol az Európa 
2020 stratégia részeként ágazati programokkal segítették elő az uniós éghajlat-változási és 
energetikai célkitűzések és a forráshatékonysági célok teljesülését. A többéves pénzügyi 
keretről szóló közleményének II. részében a Bizottság megemlíti az éghajlatváltozással, a 
környezetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel kapcsolatban alkalmazandó nyomon 
követési eljárásokat.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az ilyen jellegű – pl. a környezet- és 
éghajlatvédelem területén végrehajtott 
integrált projektek közös finanszírozására 
irányuló – együttműködést támogató nem 
KSK-alapokkal folytatott kiegészítő 
tevékenységek támogatására tervezett 
potenciális összeg; a tagállamok a 
környezetet vagy az éghajlatot tematikus 
célként azonosító partnerségi szerződések 
esetén elsőbbséget biztosítanak az e 
területekre vonatkozó integrált projekteket 
kiegészítő finanszírozási 
tevékenységeknek;

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” a környezet- és éghajlatvédelmi 
szempontok általános érvényesítésének konkrét eszközei. Képesek arra, hogy jelentősen 
hozzájáruljanak az alapok hatékony felhasználásához, a legfontosabb környezetvédelmi 
jogszabályok koherens végrehajtásához és a kohéziós és mezőgazdasági politika keretében a 
környezet és az éghajlat védelmére előirányzott finanszírozás abszorbciós kapacitásának 
növeléséhez. Gyakorlati megvalósításukhoz korai szakaszban kell azonosítani a KSK-
alapokkal folytatható kiegészítő tevékenységeket.
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Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást;

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást – kivált, ha azok a LIFE 
programhoz hasonlóan elősegítik a 
strukturált együttműködést –, valamint az 
EBB-vel való összehangolást;

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” a környezet- és éghajlatvédelmi 
szempontok általános érvényesítésének konkrét eszközei. Képesek arra, hogy jelentősen 
hozzájáruljanak az alapok hatékony felhasználásához, a legfontosabb környezetvédelmi 
jogszabályok koherens végrehajtásához és a kohéziós és mezőgazdasági politika keretében a 
környezet és az éghajlat védelmére előirányzott finanszírozás abszorbciós kapacitásának 
növeléséhez. Gyakorlati megvalósításukhoz korai szakaszban kell azonosítani a KSK-
alapokkal folytatható kiegészítő tevékenységeket.

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
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 
fenntartható 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;
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Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – e pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a lehetséges kedvezményezettek 
tájékoztatására tervezett intézkedések 
összefoglalása;

Indokolás

Egy kommunikációs stratégia partnerségi szerződésben való meghatározása révén fokozni 
kell az alapok láthatóságát.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a
végrehajtás ütemtervét is. A 4., 5. és 6. 
tematikus célkitűzésnek megfelelő tervek 
vagy stratégiák végrehajtását illetően a 
tagállamoknak az éghajlat- és 
környezetvédelem területén végrehajtott 
integrált projekteket kell a hatékony, 
koherens és jól összehangolt végrehajtás 
potenciális modelljeinek tekinteni.

Indokolás

Az előzetes feltételek a pénzügyi források hatékony felhasználásának kulcsfontosságú eszközét 
képezik. Például a hulladékgazdálkodási jogszabályok végrehajtása által eredményezett 
hatalmas haszon a becslések szerint 400 ezer új munkahelyben és 72 milliárd EUR összegű 
megtakarításban ölt testet. Példaértékű, építő jellegű, tartós együttműködést hoznak létre a 
közigazgatások különböző ágazatai között és a kiadásokat a végrehajtás legjelentősebb 
kihívásai felé terelik.

Módosítás 32
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Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a műveletek környezetre és 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatására 
vonatkozó mutatók;

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
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 tartalmaz 
mérföldköveket és célokat, 
programspecifikus mutatókat és a 7. és 8. 
cikkben meghatározott elveknek való 
megfelelést előmozdító intézkedések 
leírását.

Indokolás

A 8. cikkben szereplő követelménynek megfelelően kötelezettséget kell vállalni a 
környezetvédelmi szempontok KSK-alapok célkitűzéseibe való beépítésére vonatkozóan. A 
következetesség érdekében a programoknak (az intézkedéseken kívül) tartalmazniuk kell ezen 
elvek érvényesítését tükröző célokat és mutatókat is. Ezzel fokozható a programok 
következetessége, minősége és eredményessége.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzésekre felhasználandó 
támogatás indikatív összegét.

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással és a 
környezetvédelemmel, többek között a 
biológiai sokféleséggel és az erőforrás-
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hatékonysággal kapcsolatos célkitűzésekre 
felhasználandó támogatás indikatív 
összegét.

Indokolás

A többéves pénzügyi keretről szóló közleményében a Bizottság megemlíti az 
éghajlatváltozással, a környezetvédelemmel és a biológiai sokféleséggel összefüggésben 
alkalmazandó nyomon követési eljárásokat. A biológiai sokféleség tekintetében az EU 
fejlesztési alapjai már alkalmazzák a nyomon követési eljárást. A biológiai sokféleséggel 
kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiáról szóló állásfoglalásában az Európai 
Parlament „sürgeti […], hogy értékeljék az ökoszisztéma-szolgáltatásokat, és a 
fenntarthatóbb politikák alapjaként építsék be ezen értékeket az elszámolási rendszerekbe”. A 
nyomon követési kiadások ezek részét képezik.

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok támogatják az 
intelligens szakosodás régiókban történő 
szervezésére és végrehajtására szolgáló 
irányítási eszközök létrehozását és 
működtetését.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság tanácsadói minőségben 
részt vesz a monitoringbizottság 
munkájában.

(2) A Bizottság tanácsadói minőségben 
részt vesz a monitoringbizottság 
munkájában. Hasonló módon, tanácsadói 
minőségben az Európai Parlament is részt 
vehet e munkában.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament érintett az együttdöntési 
eljárásban. Ezért alapvetően fontos e politikák végrehajtásába való teljes bevonása.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

(8) A nagyobb átláthatóság érdekében az
éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
közötti éves felülvizsgálati ülést 2016-tól 
2022-ig bezárólag minden évben meg kell 
tartani az egyes programok teljesítésének 
vizsgálatára, figyelembe véve az éves 
végrehajtási jelentést és adott esetben a 
Bizottság észrevételeit és ajánlásait.

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
közötti éves felülvizsgálati ülést 2016-tól 
2022-ig bezárólag minden évben meg kell 
tartani az egyes programok teljesítésének 
vizsgálatára, figyelembe véve az éves 
végrehajtási jelentést és adott esetben a 
Bizottság észrevételeit és ajánlásait. Az 
Európai Parlament részt vesz az ülésen.

Indokolás

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Parlament érintett az együttdöntési 
eljárásban. Ezért alapvetően fontos e politikák végrehajtásába való teljes bevonása.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 

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

keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással és 
környezetvédelemmel, többek között a 
biológiai sokféleséggel és az erőforrás-
hatékonysággal kapcsolatos célkitűzések 
tekintetében, amelyek a nemzeti kiemelt 
cselekvési keretekben megköveteltek 
szerint magukban foglalják a Natura 2000 
területeket;

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelő irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen működnek a 
programok végrehajtása során.

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelő irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen működnek és
arányosak a programok végrehajtása során 
feltárt kockázatokkal.

Indokolás

Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt támogatáshoz, másrészt a 
végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az ellenőrzések – gyakran egymást 
átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások összetettségét és lassítja azok 
lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alapok által támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához, valamint a 
régiók intelligens szakosodását javító 
stratégiához.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) valamennyi alapnak támogatnia kell a 
régiók „intelligens szakosodását”.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő-paritáson mért és a 2007–2009
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

Indokolás

Mivel már ismertek az Eurostat 2009-es adatai, ezeket kell használni.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti összehangolást – kivált, ha azok a 
LIFE programhoz hasonlóan elősegítik a 
strukturált együttműködést –, valamint az 
EBB-vel való összehangolást biztosító 
mechanizmusok;

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” a környezet- és éghajlatvédelmi 
szempontok általános érvényesítésének konkrét eszközei. Képesek arra, hogy jelentősen 
hozzájáruljanak az alapok hatékony felhasználásához, a legfontosabb környezetvédelmi 
jogszabályok koherens végrehajtásához és a kohéziós és mezőgazdasági politika keretében a 
környezet és az éghajlat védelmére előirányzott finanszírozás abszorbciós kapacitásának 
növeléséhez. Gyakorlati megvalósításukhoz korai szakaszban kell azonosítani a KSK-
alapokkal folytatható kiegészítő tevékenységeket.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a különböző ágazati igazgatások között 
a környezet- és éghajlatvédelmi 
prioritások terén folytatott olyan nemzeti 
és regionális együttműködés kialakítása, 
amely lehetővé teszi egyrészt azon 
területek azonosítását, ahol fontolóra 
vehetők a környezet- és éghajlatvédelemre 
irányuló integrált projekteket kiegészítő 
tevékenységek, másrészt azon területek 
meghatározását, ahol a LIFE program 
keretében elfogadott megoldások, 
módszerek és megközelítések előnyösek 
lehetnek;

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” a környezet- és éghajlatvédelmi 
szempontok általános érvényesítésének konkrét eszközei. Képesek arra, hogy jelentősen 
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hozzájáruljanak az alapok hatékony felhasználásához, a legfontosabb környezetvédelmi 
jogszabályok koherens végrehajtásához és a kohéziós és mezőgazdasági politika keretében a 
környezet és az éghajlat védelmére előirányzott finanszírozás abszorbciós kapacitásának 
növeléséhez. Gyakorlati megvalósításukhoz korai szakaszban kell azonosítani a KSK-
alapokkal folytatható kiegészítő tevékenységeket.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a műveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
enyhítése és a hozzá történő 
alkalmazkodás, a katasztrófareziliencia, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;

i. a műveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, a biológiai 
sokféleség védelme, az éghajlatváltozás 
ökoszisztéma-alapú enyhítése és a hozzá 
történő alkalmazkodás, a katasztrófákkal 
szembeni ellenállóképesség, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételére hozott konkrét 
intézkedések leírása;

Egységes szerkezetbe foglalt módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamoknak – a „növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások” célja
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a megfelelő nemzeti vagy 
regionális környezetvédelmi testületeknek 
az i. alpontban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó véleményét, és
az esélyegyenlőségért felelős megfelelő 
nemzeti vagy regionális testületeknek a ii. 
és iii. alpontokban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó véleményét.

Módosítás 48
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Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve a biológiai sokféleség védelme, az 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
enyhítése és a hozzá történő alkalmazkodás 
terén felmerülő szükségleteket, valamint a 
katasztrófákkal szembeni 
ellenállóképességet;

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

a) létre kell hozni

- egy egységes honlapot vagy portált, 
amely tájékoztatást nyújt az adott 
tagállamban folyó valamennyi operatív 
programról és hozzáférést biztosít ezekhez;

- egy honlapot minden egyes operatív 
programhoz, amely az egységes honlapról 
vagy portálról elérhető;

Indokolás

Az alapok láthatóságát részletes információs honlapok létrehozásával kell fokozni. E 
honlapokon – az egyes operatív programok szintjén – fel kell tüntetni a KSK-alapok 
felhasználásának feltételeit.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezető hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelő európai területi 
együttműködési programokat, az V. 
mellékletben említett honlap vagy honlap 
portál létrehozását és karbantartását, és a 
nemzeti szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét.

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezető hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelő európai területi 
együttműködési programokat, az V. 
mellékletben említett honlapok
létrehozását és karbantartását, és a nemzeti 
szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét.

Indokolás

Az alapok láthatóságát részletes információs honlapok létrehozásával kell fokozni. E 
honlapokon – az egyes operatív programok szintjén – fel kell tüntetni a KSK-alapok 
felhasználásának feltételeit.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendszereknek biztosítaniuk kell a 
nemzeti és az uniós keretekkel való 
átjárhatóságot, és lehetővé kell tenniük a 
kedvezményezettek számára, hogy minden, 
az első albekezdésben említett információt 
csak egyszer nyújtsanak be.

A rendszerek biztosítják a nemzeti és az 
uniós keretekkel való átjárhatóságot, és 
lehetővé teszik a kedvezményezettek 
számára, hogy minden, az első 
albekezdésben említett információt csak 
egyszer kelljen benyújtaniuk, továbbá 
hozzájárulnak a környezet védelméhez.

Indokolás

Rá kell mutatni, hogy az elektronikus adatcsere-rendszer („e-kohézió” projekt) egyszerre 
teljesíti az egyszerűsítés és a környezetvédelem (kevesebb papíralapú dokumentum) kettős 
imperatívuszát.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 3 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. amelyek megkülönböztetésmentesek és 
átláthatók;

i. amelyek egyértelműek,
megkülönböztetésmentesek és átláthatók;

Indokolás

Az európai alapok hozzáférhetősége nagyrészt azon múlik, hogy csökkenteni tudjuk-e 
összetettségüket. Fontos tehát, hogy e rendelet rendelkezései egyértelműek és könnyen 
alkalmazhatóak legyenek.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

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

Indokolás

Az alapok felhasználásának ellenőrzését egyrészt a kiutalt támogatáshoz, másrészt a 
végrehajtás során észlelt kockázatokhoz kell arányosítani. Az ellenőrzések – gyakran egymást 
átfedő módon történő – megsokszorozása növeli az eljárások összetettségét és lassítja azok 
lefolyását, mindezt a kedvezményezettek kárára.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
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4 melléklet – 1 tábla – 6 sor – 6.2 a alsor (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.2a. Levegőminőség: a 
környezeti levegő 
minőségéről és a Tisztább 
levegőt Európának 
elnevezésű programról 
szóló, 2008. május 21-i 
2008/50/EK európai 
parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtása.

– átfogó levegőminőség-kezelési stratégia 
működik; ennek keretében igazoltan 
elfogadásra kerültek olyan 
levegőminőségi tervek, amelyek 
meghatározzák a 2008/50/EK irányelv 
23. cikkének megfelelő határértékek, 
illetve célértékek elérése érdekében 
teendő intézkedéseket.

Indokolás

Az előzetes feltételek az EU strukturális instrumentumai hatékonyságának és átfogó stratégiai 
teljesítménye növelésének lényeges eszközét alkotják. A levegőminőségre fordított KSK-
alapokból történő kiadások lehetséges hatására tekintettel, a levegőminőségnek is az előzetes 
feltételek között kell szerepelnie.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
4 melléklet – 1 tábla – 6 sor – 6.2 b alsor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.2b. Természet és biológiai 
sokféleség: A természetes
élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények 
védelméről szóló, 1992. 
május 21-i 92/43/EGK 
tanácsi irányelv 
(élőhelyvédelmi irányelv), 
különös tekintettel a 8. cikk 
(4) bekezdésében említett, a 
szükségessé váló 
intézkedések fontossági 

- A természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények 
védelméről szóló 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 8. cikkének megfelelően a 
tagállamok a nemzeti vagy regionális 
kiemelt cselekvési keret részeként 
meghatározták a Natura 2000 területek 
kezelésével és helyreállításával 
kapcsolatos finanszírozási 
prioritásokat, figyelembe véve a 
különböző uniós finanszírozási 
eszközök által nyújtott 
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sorrendben történő 
végrehajtásának tervére.

társfinanszírozási lehetőségeket is.

Indokolás

Az előzetes feltételek az EU strukturális instrumentumai hatékonyságának és átfogó stratégiai 
teljesítménye növelésének lényeges eszközét alkotják. A természet megőrzésére fordított KSK-
alapokból történő támogatások lehetséges hatására tekintettel, a természet megőrzésének is 
az előzetes feltételek között kell szerepelnie. Továbbá a jobb stratégiai tervezést 
kulcsfontosságú feltételként határozták meg ahhoz, hogy a tagállamok több támogatáshoz 
juthassanak az uniós alapokból a Natura 2000 céljaira a következő többéves pénzügyi keret 
végrehajtása során. A kiemelt cselekvési keretek ennek kulcsfontosságú eszközei. Mindez 
összhangban áll a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiáról 
szóló, 2012. április 20-i európai parlamenti állásfoglalással.
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