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MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás1

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 8. és 10. cikkével összhangban a 
Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy 
a nemek közötti egyenlőség horizontális 
politikaként az uniós intézmények minden 
aktusában jelen legyen, és hogy a 
prioritásoknak a KSK-alapok által 
finanszírozott megvalósítása 
hozzájáruljon a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításához, figyelembe 
véve a nemek közötti egyenlőségről szóló 
európai paktumot (2011–2020) is. A 
férfiak és nők közötti egyenlőség elve 
tényleges megvalósításának magában kell 
foglalnia a nemek szerinti adatok és 
mutatók alkalmazását, a nemek közötti 
egyenlőségre irányuló célkitűzéseket és 
kritériumokat, valamint a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szerveknek a 
megvalósítás különböző szakaszaiba való 
bevonását, különös tekintettel a 
tervezésre, a nyomon követésre és az 
értékelésre.

Módosítás2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az (9) A partnerségi szerződés, illetve az 
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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.

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, 
nőszervezeteket, valamint a nők jogait és a 
nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség elvének 
tiszteletben tartását propagáló 
szervezeteket, valamint a társadalmi 
befogadást előmozdító nem kormányzati 
szerveket, és a kultúra, az oktatás és az 
ifjúságpolitika terén aktív szervezeteket.
Külön figyelmet kell fordítani azokra a 
csoportokra, amelyeket a programok 
érinthetnek, és amelyeknek nehézségeik 
adódhatnak a programok befolyásolása 
terén. Az ilyen típusú partnerség célja, 
hogy tiszteletben tartsák a többszintű 
kormányzást, garantálják, hogy van 
felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
Ezért a partnereknek a tagállamok 
intézményi felépítésével összhangban 
képviselniük kell a különböző területi 
szinteket. A Bizottságot fel kell hatalmazni 
arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, és magatartási 
kódexet fogalmazzon meg annak 
érdekében, hogy az érintett partnereket 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerekkel folytatott együttműködésnek 
a bevált gyakorlatokat kell követnie. 
Valamennyi tagállamnak megfelelő szintű 
technikai segítségnyújtást kell 
biztosítania, hogy megkönnyítsék a 
programozási folyamat valamennyi 
szakaszába való bevonásukat és az abban 
való részvételüket.
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 Módosítás3

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, területi és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
minden fajtájának felszámolása, a nők és 
férfiak közötti egyenlőség előmozdítása –
figyelembe véve a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó 2010–2015-ös 
uniós stratégiát, a nemek közötti 
egyenlőségről szóló, 2011–2020 közötti 
időszakra vonatkozó európai paktumot és 
végrehajtási aktusait, valamint az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 8. 
cikkét uniós, nemzeti és regionális szinten 
végrehajtó további politikákat – , valamint 
a nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, életkoron
vagy szexuális irányultságon, illetve –
különös tekintettel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló, 2008. május 3. 
óta hatályban lévő ENSZ-egyezményre és 
az ENSZ-egyezmény végrehajtását 
szolgáló uniós politikákra –
fogyatékosságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés és erőszak 
megszüntetése. Következésképpen az 
alapok végrehajtásával kapcsolatos 
statisztikai műveleteknek fokozatosan 
olyan mutatókat kell bevezetniük, amelyek 
lehetővé teszik a különböző alapok és 
programok végrehajtása által az említett 
hátrányos megkülönböztetés 
megszüntetésére gyakorolt hatás becslését.

Módosítás4
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégiai keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére. A 
partnerségi szerződésnek biztosítania kell, 
hogy célkitűzései és prioritásai közé 
tartozzon a nők jogainak előmozdítása, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség elvének 
tiszteletben tartása, valamint a nemi 
szempontoknak az adatszolgáltatásban és 
az értékelésekben való figyelembevétele.

Módosítás5

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. 

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

Indokolás

A gazdasági szempontból törékeny helyzetű országoknak szánt KSK-kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztése csak tovább súlyosbítaná a társadalmi és regionális 
kiegyensúlyozatlanságokat és egyenlőtlenségeket, ami különösen a nőket sújtaná.

Módosítás6

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A programok tervezésének és a 
végrehajtás minőségének javítása 
érdekében értékelni kell a KSK-alapok 
támogatásának eredményességét és 
hatékonyságát és hatását, továbbá fel kell 
mérni, a programoknak az intelligens, 

(32) A programok tervezésének és a 
végrehajtás minőségének javítása 
érdekében értékelni kell a KSK-alapok 
támogatásának eredményességét és 
hatékonyságát és hatását, továbbá fel kell 
mérni a programoknak az intelligens, 
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fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaival, 
valamint – adott esetben – a GDP-vel és a 
munkanélküliséggel kapcsolatos hatását. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaival, 
valamint – adott esetben – a GDP-vel, a 
munkanélküliséggel, továbbá a nemek 
szempontjának és a hozzáférhetőségnek 
az érvényesítésével kapcsolatos hatását. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Módosítás7

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 
célkitűzések és célok elérhetőségének 
vizsgálata érdekében el kell végezni az 
összes program előzetes értékelését. Az 
előzetes értékelésnek valamennyi program 
tekintetében tartalmaznia kell az e 
rendelet 6., 7. és 8. cikke szerinti 
horizontális elvek értékelését.

Módosítás8

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Rögzíteni kell az ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni. 
Az alapokból egy adott tagállamra jutó 

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

éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell 
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően új irányt kell szabni a 
társadalmi csoport és nem szerint
leginkább rászoruló személyek 
élelmiszerrel történő támogatására 
vonatkozó rendszernek, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. Olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezeket az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 
minimális aránya.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére. Az operatív programoknak 
meg kell határozniuk azokat a prioritási 
tengelyeket, amelyek megfelelnek az adott 
programhoz kiválasztott tematikus 
célkitűzéseknek és az e rendelet 6., 7. és 8. 
cikke szerinti horizontális elveknek, ki kell 
dolgozniuk egy következetes intervenciós 
logikát, amelyet a felismert fejlesztési 
igények kezeléséhez alkalmaznak, és meg 
kell határozniuk az 
eredményességértékelés keretét is. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
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alátámasztásához. kell, amelyek szükségesek ezen alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
alátámasztásához.

Módosítás10

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. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani. 
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.

Módosítás11

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Indokoltnak vélik, hogy a Bizottság 
együttműködve a tagállamokkal elvégezze 
az alapok utólagos értékelését, hogy a 
megfelelő szinten információhoz jusson a 
finanszírozott intervenciók eredményéről 
és hatásáról.

(69) Indokoltnak vélik, hogy a Bizottság 
együttműködve a tagállamokkal elvégezze 
az alapok utólagos értékelését, hogy a 
megfelelő szinten információhoz jusson a 
finanszírozott intervenciók eredményéről 
és hatásáról. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden értékelés és elért haladásról szóló 
jelentés tartalmazza a nemek szempontját 
és az adatok nemek szerinti lebontását.

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok 
eredményességét, különösen a 
figyelemmel kísérés, jelentéstétel és 
értékelés, valamint a kiválasztási eljárások 
átláthatósága révén, hangsúlyozva az 
indokolások nyilvánosságra hozatalának 
szükségességét.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) azok az intézmények, szervezetek és 
csoportok, amelyek a programok 
végrehajtását befolyásolhatják vagy 
érintve lehetnek általa, külön figyelemmel 
azokra a csoportokra, amelyeket a 
programok érinthetnek, de akik számára 
nehézséget okozhat a programok 
befolyásolása, így konkrétan a sajátos 
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szükségletekkel rendelkező emberekre és a 
peremre szorult csoportokra,

Módosítás15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és a nők és férfiak 
közötti egyenlőséget, a nőjogokat, az 
alapvető szabadságokat és a 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket, különösen a nőjogi 
szervezeteket, a társadalmi befogadást 
előmozdító nem kormányzati szervezeteket 
és a kultúra, az oktatás és az 
ifjúságpolitika terén aktív szervezeteket.

Módosítás16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban, valamint 
kiválasztják és kinevezik a 
monitoringbizottságban őket képviselő 
tagjaikat. A partnerséggel kapcsolatos 
összes dokumentum esetében ügyelni kell 
arra, hogy azok tartalmazzák a nemi 
szempontokat és az adatok nemek szerinti 
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részletezését.

Módosítás17

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a nemek közötti esélyegyenlőség 
szempontját érvényesítő költségvetés-
tervezés módszerével a KSK-alapok 
előkészítésének, programozásának, 
végrehajtásának, nyomon követésének és 
értékelésének valamennyi fázisában 
előmozdítják a férfiak és nők közötti 
egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség elvét, a nők 
politikai, gazdasági és társadalmi életben 
való részvételét és a nemek közötti 
esélyegyenlőség szempontjának koherens 
integrálását. A tagállamok továbbá 
elősegítik a nők és férfiak 
kiegyensúlyozott részvételét a helyi, 
regionális és nemzeti szintű operatív 
programok irányításában és 
végrehajtásában, és jelentést tesznek az e 
tekintetben elért előrelépésekről. A 
programoknak a férfiak és nők közötti 
megkülönböztetés felszámolására kell 
irányulniuk, különös tekintettel a családi 
és a munkahelyi környezetre.

Módosítás18

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok és a Bizottság megteszik 
a megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a 

(2) A tagállamok és a Bizottság a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során – különösen a kritériumok és a 



PE487.962v02-00 14/33 AD\906116HU.doc

HU

nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében.

mutatók meghatározásakor, valamint a 
kedvezményezettek kiválasztásakor, 
különös figyelemmel azokra, akik 
többszörös megkülönböztetéssel néznek 
szembe – megteszik a szükséges és 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, 
életkoron vagy szexuális irányultságon 
alapuló bármilyen megkülönböztetés és 
erőszak megakadályozása érdekében.
Minden adatot – lehetőség szerint –
nemek szerint kell elemezni.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok ad hoc mutatók kidolgozása 
céljából együttműködnek egymással és az 
Eurostattal a nemek közötti egyenlőség 
szempontjának mind a programokba, 
mind pedig azok értékelésébe történő 
felvétele érdekében. 

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás érdekében:

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás, valamint a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítása és a nemek közötti 
egyenlőség szempontjának érvényesítése 
érdekében:
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) a nők jogainak védelme és a nemek 
közötti egyenlőség erősítése.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása, 
továbbá a megkülönböztetés felszámolása, 
különös figyelmet fordítva a nők 
munkaerőpiachoz való hozzáférésére és 
annak feltételeire;

Módosítás23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
nemek közötti egyenlőség és a 
hozzáférhetőség érvényesítése és a 
szegénység, a társadalmi 
egyenlőtlenségek, illetve a nemi alapú 
diszkrimináció elleni küzdelem, különös 
figyelmet fordítva a nők helyzetére, akik a 
társadalmi kirekesztődés, a 
bizonytalanság és a szegénység 
tekintetében kiszolgáltatott csoportot 
alkotnak;
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Módosítás24

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén, különösen nőket célzó 
intézkedések révén, hangsúlyozva, hogy ez 
a nők társadalmi előrelépése és 
képességeik megerősítése szempontjából 
fontos szempont, és hozzájárul a politikai, 
gazdasági és társadalmi életben való 
részvételükhöz;

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

(11) az intézményi kapacitás javítása és a 
hatékony és részvételen alapuló
közigazgatás, valamint a kapacitásépítés 
előmozdítása a társadalmi partnerek, nem 
kormányzati szervezetek, regionális és 
helyi hatóságok és más érintettek, 
különösen az e rendelet 5. cikkében 
említett partnerek tekintetében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tematikus célkitűzéseket az egyes 
KSK-alapokra specifikus prioritásokhoz 
kell hozzárendelni és az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározni.

2. A tematikus célkitűzéseket a CPR 
hatálya alá tartozó egyes alapokra 
specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni, biztosítva a 
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nemi szempontok, valamint a nők és 
férfiak közötti egyenlőség 
tevékenységekbe való integrálását 
valamennyi tematikus prioritás keretében, 
valamint a programok előkészítésének, 
programozásának, végrehajtásának, 
nyomon követésének és értékelésének 
valamennyi fázisában. Prioritásként kell 
kezelni azokat a projekteket, amelyek a 
fenti tematikus célkitűzések közül 
egyszerre egynél többet segítenek elő.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítását és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjának 
érvényesítését biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a nőkre, a 
marginalizálódott közösségekre és a 
fogyatékossággal élő személyekre, adott 
esetben a CPR hatálya alá tartozó,
vonatkozó alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lehetőség szerint az összes partnerségi 
szerződést nemek szerint le kell bontani.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk törölve. 

Indokolás

A gazdasági szempontból törékeny helyzetű országoknak szánt KSK-kifizetések és 
engedélyezések felfüggesztése csak tovább súlyosbítaná a társadalmi és területi 
kiegyensúlyozatlanságokat és egyenlőtlenségeket, ami különösen súlyos érintené a nőket.
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
 24 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdításához és a 
nemek közötti egyenlőség szempontjának 
érvényesítéséhez való hozzájárulásáról, 
amely összhangban van a közös stratégiai 
kerettel és a partnerségi szerződéssel. 
Minden program a KSK-alapok 
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz. Lehetőség szerint az 
összes adatot nemekre lebontva kell 
közölni.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nemi szempontokhoz kapcsolódó 
mutatók a programokban való részvétel és 
a strukturális alapok hatásai tekintetében.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 

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

kivételével mindegyik program tartalmaz 
mérhető minőségi és mennyiségi célokat 
és mérföldköveket a 7. és 8. cikkben
meghatározott horizontális elvekre 
vonatkozó mutatókhoz, és szükség szerint 
programspecifikus mutatókat, valamint 
tartalmazza azokat a konkrét 
intézkedéseket, amelyek szükségesek a 7. 
és 8. cikkben meghatározott elveknek való 
megfeleléshez.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49%-ot 
meghaladó hányadával; a csoportok 
összeállításánál törekedni kell a nemek 
közötti egyenlőségre.

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) olyan célkitűzésekre összpontosít, 
amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek és 
a szegénység felszámolására irányulnak, 
és előmozdítják a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; 

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása, feltüntetve a 
nemek szerinti megoszlást;

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelős 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelős 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 
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valamennyi végrehajtási feladatot illetően. valamennyi végrehajtási feladatot illetően.
Különös figyelmet kell fordítani a férfiak 
és nők arányos részvételére a helyi 
akciócsoportokban és az ezekkel 
kapcsolatos eljárásokban.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi eszközök által támogatott 
végső kedvezményezettek programokból és 
az Unió költségvetése által támogatott más 
eszközökből is kaphatnak támogatásokat. 
Ebben az esetben külön nyilvántartást kell 
vezetni minden egyes finanszírozási 
forrásra vonatkozóan.

(2) A pénzügyi eszközök által támogatott 
végső kedvezményezettek programokból és 
az Unió költségvetése által támogatott más 
eszközökből is kaphatnak támogatásokat. 
Ebben az esetben külön nyilvántartást kell 
vezetni minden egyes finanszírozási 
forrásra vonatkozóan. Külön pénzügyi 
segítségben és technikai támogatásban 
kell részesíteni a nők által megvalósított 
fellépéseket.

Módosítás 42
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Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és az 5. 
cikkben említett partnerek képviselőiből 
áll, különös tekintettel a vonatkozó 
programok előkészítésében részt vevő 
partnerekre. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.
A tagállamok biztosítják a testületen 
belüli, nemek közötti egyenlőséget.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is.

Az „európai területi együttműködés” cél 
alá tartozó program 
monitoringbizottságában helyet kapnak az 
adott programban esetlegesen részt vevő 
harmadik ország képviselői is. A 
monitorbizottság összeállításakor 
figyelembe kell venni a férfiak és nők 
közötti egyenlőség elvét.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
megvalósítása érdekében elért 
eredményeket. Ennek során figyelembe 
veszi a pénzügyi adatokat, a közös és 
programspecifikus mutatókat, beleértve az 
eredménymutatók változásait, illetve a 

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
megvalósítása érdekében elért 
eredményeket. Ennek során figyelembe 
veszi a pénzügyi adatokat, a közös és 
programspecifikus – különösen a nemek 
szempontjára vonatkozó – mutatókat, 
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számszerűsített célértékek elérésének 
eredményeit és az eredményességmérési 
keretben meghatározott mérföldköveket.

beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek elérése 
terén tett előrelépéseket és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

Módosítás45

Rendeletre irányuló javaslat
 44 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információkat tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra –
amelyeknek figyelembe kell venniük a 
nemekhez fűződő szempontokat – és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 

(4) A 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
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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.

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, illetve a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdításához és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítéséhez.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában, valamint a férfiak és 
nők közötti egyenlőség előmozdításában 
és a nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítésében elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére készített, az 
elért eredményekről szóló éves jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést, különös tekintettel az 
Unió intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
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eredményekre. megvalósítása, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség előmozdítása és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítése vonatkozásában elért 
eredményekre.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljai, illetve a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti egyenlőség elvének 
érvényesítése tekintetében, valamint –
adott esetben – a bruttó hazai termékhez 
(GDP-hez) és a munkanélküliséghez 
képest. 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását. 
Lehetőség szerint az adatokat nemekre 
lebontva kell közölni.
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Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a 
harmadik országokkal is folytatott –
együttműködés és tapasztalatcsere 
előmozdítására irányuló intézkedések. A 
polgárok felé irányuló kommunikációban a 
nagyobb hatékonyság elérése és a 
kommunikációs tevékenységek nagyobb 
szinergiájának megteremtése érdekében a 
Bizottság kezdeményezésére az e rendelet 
által a kommunikációs tevékenységekhez 
rendelt források hozzájárulnak az Európai 
Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez. Tekintettel arra, hogy a 
kutatások szerint a nők a férfiaknál 
kevésbé férnek hozzá az információkhoz, 
nemzeti és európai szinten külön 
hangsúlyt kell fektetni a nők 
információkhoz való hozzáférésére.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által, végrehajtási jogi aktusok 
révén lefektetett feltételeknek és 
szabályoknak megfelelően létrehozott 
elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül 

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által, végrehajtási jogi aktusok 
révén lefektetett feltételeknek és
szabályoknak megfelelően létrehozott 
elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül 
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történik. E végrehajtási aktusok a 143. cikk 
(3) bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

történik. E végrehajtási aktusok a 143. cikk 
(3) bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra. Lehetőség 
szerint az adatokat nemekre lebontva kell 
közölni.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához, 
valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőséghez és a nemek közötti 
egyenlőség elvének érvényesítéséhez való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a 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 és a válság idején még 
inkább veszélyeztetett nőkre, valamint az 
indikatív forráselosztás; 
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
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, illetve nemi 
identitáson alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében az operatív program 
előkészítése, tervezése és végrehajtása, a 
kritériumok és mutatók meghatározása és 
a kedvezményezettek kiválasztása, 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; 

Módosítás 56

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a nagyprojektet a 91. 
cikkben említett információk alapján 
értékeli annak eldöntése érdekében, hogy 
indokolt-e az alapokból származó javasolt 
támogatás.

(1) A Bizottság a nagyprojektet a 91. 
cikkben említett információk alapján 
értékeli annak eldöntése érdekében, hogy 
indokolt-e az alapokból származó javasolt 
támogatás. A döntéshozatal előtt átlátható 
eljárást kell lefolytatni.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító bizottság összetételéről a 
tagállam dönt az irányító hatósággal 
egyetértésben, a partnerség elvének 
tiszteletben tartásával.

Az irányító bizottság összetételéről a 
tagállam dönt az irányító hatósággal 
egyetértésben, a partnerség elvének 
tiszteletben tartásával és az összetétel 
tekintetében a nemek közötti egyenlőség 
előmozdításával.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a nőkre, a 
marginális helyzetű közösségekre és a 
fogyatékossággal élő személyekre, adott 
esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
106 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégiát az operatív 
program elfogadását követő első 
monitoringbizottsági ülés tárgyalja meg és 
hagyja jóvá.

A kommunikációs stratégiát az operatív 
program elfogadását követő első 
monitoringbizottsági ülés tárgyalja meg és 
hagyja jóvá. Az információk terjesztéséhez 
kapcsolódó technikai jellemzők mellett és 
azon túl a stratégia a különböző államok, 
régiók és helyi hatóságok által kidolgozott 
bevált gyakorlatoknak és útmutatóknak 
megfelelően a média összes szegmensében 
előmozdítja a nemi szempontokat 
figyelembe vevő szóhasználatot.    

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a 
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó 
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a 
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó 
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.
Fontos, hogy az európai uniós 
hálózatokban biztosított legyen a nők és 
férfiak kiegyensúlyozott aránya.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, valamint a férfiak és nők 
közötti egyenlőség, illetve a nemek közötti 
egyenlőség elvének érvényesítése 
tekintetében, figyelemmel a konkrét 
kezelendő hiányosságokra;

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
143 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját az alapok 
koordinációs bizottsága segíti. A bizottság 
a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját az alapok 
koordinációs bizottsága segíti. A bizottság 
a 182/2011/EU rendelet szerinti bizottság.
A bizottság összeállításánál törekedni kell 
a nemek közötti egyenlőségre.
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