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RÖVID INDOKOLÁS

A stratégiai pénzügyi beruházások miatt a strukturális alapok jelentik az egyik alapvető 
európai eszközt az energia, az innováció, a kutatás, a távközlés és a kkv-k területén 
megállapított uniós szakpolitikai célkitűzések megvalósításához. Bizottságunk ezért 
alapvetően érintett és részt vesz az Unió 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós 
politikai célkitűzéseinek és beruházási prioritásainak meghatározásában. Ezenkívül 
garantálnunk kell a strukturális alapokon keresztül történő beruházásoknak más közösségi 
programokkal, különösen a Horizont 2020 programmal, a CEF-fel és a COSME-val való 
megfelelő összehangolását és a különböző alapok közötti szinergiák lehető legjobb 
kiaknázását.

E célkitűzések és beruházási prioritások részletesebb meghatározása, valamint az alap 
koordinációjának és megfelelő végrehajtásának javítása érdekében az előadó számos 
módosítást javasol nemcsak a közös rendelkezésekben, hanem az ERFA-ról és a kohéziós 
alapról szóló rendeletben is.

Az előadó álláspontja szerint a közös stratégiai keretet, amely tartalmazza a valamennyi 
regionális szakpolitikai alapra vonatkozó közös iránymutatások és szabályok néhány alapvető 
elemét, a Parlamentnek és a Tanácsnak meg kellene vizsgálnia és jóvá kellene hagynia a
közösségi intézményekkel folytatott legmagasabb fokú együttműködés mellett.

Ennek figyelembevételével az előadó az illetékes bizottságra kívánja hagyni a kérdés 
eldöntését, ugyanakkor véleményében az alábbi módosításokat javasolja:
- módosítások, amelyek egyértelműen behatárolják a közös stratégiai keret hatályát, 

mivel az csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat,

- az ERFA és a Kohéziós Alap esetében javasolt módosítások, amelyek célja a 
beruházási prioritások megfelelőbb meghatározása, mintegy a Bizottság szolgálatainak 
munkadokumentumában (SWD(2012) 61 végleges) előirányzott főbb intézkedések 
helyettesítéseként.

Ezáltal az előadó garantálni kívánja, hogy a strukturális alapok stratégiai célkitűzéseit és főbb 
beruházási prioritásait társjogalkotás keretében vitassák meg és fogadják el.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Bizottságnak 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 könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is; úgy véli, hogy a strukturális alapokat 
teljes mértékben fel kell használni annak 
érdekében, hogy támogassák a 
kapacitásnövelést a régiókban a kiválóság 
központjainak létrehozására, az 
egyetemek korszerűsítésére, a tudományos 
berendezések vásárlására, a helyi 
technológiai transzferre, az induló és a 
leváló vállalkozások (spin-offs) 
támogatására, valamint az ipar és a 
tudományos világ közötti helyi 
együttműködésre irányuló, célirányos 
tevékenységek révén; úgy véli, hogy ez 
lehetővé teszi a kiválósághoz vezető út 
fejlesztését, hozzásegítve ezeket a régiókat 
ahhoz, hogy teljes mértékben részt 
vegyenek a minőségen és kiválóságon 
alapuló Horizont 2020 
kezdeményezésben; a Horizont 2020-at 
követő szakaszban a strukturális alapokat 
fel lehetne használni a Horizont 2020 
keretében megvalósuló kutatási projektek 
finanszírozására vagy 
társfinanszírozására és kutatási 
eredmények olyan módon történő 
értékelésére, amely ösztönzi a tudáshoz 
való könnyű hozzáférést vagy elősegíti a 
létrejövő tudásanyag közvetlen gazdasági 
vagy társadalmi felhasználását;
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Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A strukturális alapok és más 
közösségi programok közötti szinergiák 
fokozása érdekében a Bizottságnak online 
nyilvántartást kell vezetnie azon közösségi 
programokra irányuló 
projektjavaslatokról, amelyek pozitív 
értékelést kaptak, ám amelyek közösségi 
finanszírozásból egyáltalán nem vagy nem 
megfelelő mértékben részesültek, és e 
nyilvántartást rendszeresen frissítenie 
kell.  A tagállamoknak meg kellene 
vizsgálniuk, hogy a nyilvántartásban 
szereplő, számukra releváns 
projektjavaslatok szerepelhetnek-e 
operatív programjaikban.

Indokolás

Ez az új preambulumbekezdés az olyan kiváló projekteknek vagy demonstrációs kísérleti 
terveknek odaítélt (a Horizont 2020, a CEF vagy a COSME programokban bevezetett) 
„kiválósági pecsét” bevezetésére irányuló javaslatot tükrözi, amelyek egyáltalán nem vagy 
nem megfelelő mértékben részesültek uniós forrásokból, és amelyeket a tagállamok a 
strukturális alapok keretében finanszírozhatnak. Az első lépés azonban ezen információk 
rendelkezésre bocsátása lenne.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást 
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást 
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert, amely szoros érdemi 
kapcsolatban áll a KSK-alapok hatékony 
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felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését 
a Bizottságnak a partnerségi szerződés 
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie. Azokban az esetekben, ahol 
nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

felhasználásával és közvetlen hatással van 
arra, annak biztosítására, hogy az uniós 
támogatás hatékony felhasználásához 
szükséges keretfeltételek meglegyenek. Az 
ilyen előzetes feltételrendszerekben 
foglaltak teljesítését a Bizottságnak a 
partnerségi szerződés általa történő 
értékelésének a keretében kell értékelnie. 
Azokban az esetekben, ahol nem teljesítik 
az előzetes feltételrendszerben vállaltakat, 
a Bizottságnak jogában kell állnia, hogy 
megvizsgálja a program javára történő 
kifizetések felfüggesztését.

Indokolás

Bizonyos esetekben az előzetes feltételrendszer nem függhet a programot irányító egyén vagy 
testület közvetlen intézkedéseitől.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. Sokféleségük és több 
országot átfogó jellegük miatt az Európai 
Területi Együttműködés programjai 
számára nem kell tartalékot létrehozni. 
Azokban az esetekben, ahol a 
részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, a Bizottság 
felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
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kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

hiábavaló módon kerül felhasználásra. 
Amennyiben ilyen korrekciók vagy 
felfüggesztések olyan tagállamot 
érintenek, amely pénzügyi stabilitását 
tekintve súlyos nehézségekkel néz szembe, 
vagy fennáll annak a kockázata, hogy 
ilyenekkel nézhet szembe, ezen 
előirányzatok a Bizottság által kezelt 
külön növekedési programban a tagállam 
rendelékezésére bocsáthatók. Ennek az 
érintett program alapján kell 
megtörténnie, figyelembe véve 
ugyanakkor a maximális gazdasági 
hatékonyságot biztosító prioritásokat. E 
megoldás célja a gazdasági nehézségek 
további súlyosbodásának megelőzése.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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.
Amennyiben valamely tagállam három 
hónapnál hosszabb ideig nem hozza meg 
a megfelelő intézkedéseket, a Bizottság 
saját maga által irányított programban, 
ellenőrzött formában bocsáthatja 
rendelkezésre a felfüggesztett forrásokat. 
A programnak a növekedés maximális 
támogatását célzó prioritásokra, például a 
gazdaság javát szolgáló infrastruktúrára 
kell irányulnia, hogy ne keletkezzen 
nagyobb kár a regionális gazdaság és a 
szociális helyzet tekintetében.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Az érintett tagállam kérésére a 
Bizottságnak eseti határozatot kell hoznia 
a programra vonatkozó előírásokról és 
feltételekről, azon előirányzatokat alapul 
véve, amelyek a strukturális alapokból és 
a Kohéziós Alapból történő korrekciókból 
és felfüggesztésekből keletkeznek.
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek a KSK-alapok hatásának 
megtöbbszörözésében, mivel a 
magánszféra és a közszféra forrásainak 
különböző formáit tudják egyesíteni a 
közpolitikai célkitűzések támogatására 
visszaforgatható finanszírozás révén, ami 
hosszú távon az ilyen támogatást sokkal 
fenntarthatóbbá teszi.

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek a KSK-alapok hatásának 
megtöbbszörözésében, mivel a 
magánszféra és a közszféra forrásainak 
különböző formáit tudják egyesíteni a 
közpolitikai célkitűzések támogatására 
visszaforgatható finanszírozás révén, ami 
hosszú távon az ilyen támogatást sokkal 
fenntarthatóbbá teszi és lehetséges 
kedvezményezettek szélesebb körének 
elérését teszi elérhetővé.

Indokolás

A módosítás a vonatkozó elképzelés egyértelműbbé tételére szolgál.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Szükséges egyedi szabályokat 
megállapítani a záráskor támogatható 
kiadásként elfogadott összegekre 
vonatkozóan, hogy a KSK-alapokból a 
pénzügyi eszközök számára fizetett, 
irányítási költségeket és díjakat is 
tartalmazó összegeket eredményesen 
használják fel beruházásokra és a végső 
kedvezményezettek számára teljesített 
kifizetésekre. Egyedi szabályokat kell 
megállapítani a KSK-alapokból származó 
támogatással kapcsolatos források ismételt 
felhasználására vonatkozóan is, beleértve a 
programok zárása után megmaradó 
források felhasználását is.

(27) Szükséges egyedi szabályokat 
megállapítani a záráskor támogatható 
kiadásként elfogadott összegekre 
vonatkozóan, hogy a KSK-alapokból a 
pénzügyi eszközök számára fizetett, 
irányítási költségeket és díjakat is 
tartalmazó összegeket eredményesen
használják fel beruházásokra és a végső 
kedvezményezettek számára teljesített 
kifizetésekre. Egyedi szabályokat kell 
megállapítani a KSK-alapokból származó 
támogatással kapcsolatos források ismételt 
felhasználására vonatkozóan is, beleértve a 
programok zárása után megmaradó 
források felhasználását is. Ezeket a KSK-
alapokhoz visszavezetett és a megmaradt 
forrásokat más, például pénzügyi 
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korrekciókból származó, rendelkezésre 
álló forrásokkal együtt a pénzügyi 
stabilitás tekintetében jelentős 
nehézségekkel küzdő tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani a Bizottság 
irányításával és a növekedést leginkább 
serkentő prioritások figyelembevételével.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy a közösségi 
finanszírozás ne támogassa az Európai 
Unión belüli áthelyezéseket, a főbb 
projektek értékelésénél a Bizottság 
rendelkezésére kell állnia minden ahhoz 
szükséges információnak, hogy 
megvizsgálhassa, vajon az alapokból 
biztosított pénzügyi hozzájárulás nem jár-
e az Európai Unión belül már létező 
létesítményekben jelentős számú 
munkahely megszűnésével.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) A közvetlen működési támogatások 
tekintetében sürgeti annak 
figyelembevételét, hogy a kohéziós politika 
keretében történő finanszírozás –
különösen a nagyvállalatok esetében –
ahelyett, hogy a székhelyre vonatkozó 
döntéseket befolyásolná, olyan 
vállalatokhoz kerül, amelyek már 
meghozták az ilyen döntéseket (járulékos 
hatások), ezért szorgalmazza, hogy a nagy 
magánvállalkozások számára nyújtott 
támogatás az eddigieknél fokozottabban a 
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kutatási és fejlesztési beruházásokra 
összpontosuljon, illetve infrastrukturális 
támogatásként azt közvetetten biztosítsák;

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
41 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41c) kéri továbbá, hogy a strukturális 
alapokról szóló általános rendelet 
tartalmazzon olyan világos szabályokat, 
amelyek megtiltják az Unión belüli 
székhelyáthelyezés bármilyen uniós 
finanszírozását, 10 millió euróra 
csökkentik a székhelyáthelyezésre 
irányuló beruházások felülvizsgálatára 
vonatkozó küszöbértéket, kizárják a 
nagyvállalatokat a közvetlen működési 
támogatásokból és tízéves határidőt 
szabnak meg a műveletek lebonyolítására;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 13

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

(86a) A nehéz pénzügyi helyzettel 
fenyegetett vagy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő, és már a 22. cikk (1) 
bekezdése szerinti támogató 
intézkedésekben részesülő tagállamok 
esetében a Bizottság korrigált és/vagy 
visszatérített pénzeszközöket és/vagy 
kamatnyereségeket, illetve egyéb 
visszafolyó bevételeket a 1605/2002/EK, 
Euratom rendelet 53a. cikke szerint 
központi irányítás mellett, a növekedést 
célzó beruházásokra – különösen a 
gazdasághoz kapcsolódó infrastrukturális 
projektekre – összpontosító külön 
program keretében kérésre a tagállam 
rendelkezésére bocsáthat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
86 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86b) A nehéz pénzügyi helyzettel 
fenyegetett vagy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállamok pénzügyi 
helyzete további súlyosbodásának 
megelőzése érdekében a Bizottságnak az 
érintett tagállam kérésére és saját 
irányításával a lehető leghamarabb külön 
program keretében rendelkezésre kell 
bocsátania a visszatérített vagy 
felfüggesztett pénzeszközöket a növekedés 
gyakorlati módon, például gazdasági 
infrastruktúrák fejlesztésével történő 
elősegítése érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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. A 10 millió eurót 
meghaladó projektek esetében a 
Bizottságnak kötelező pénzügyi ellenőrzést 
kell végeznie. Mindazonáltal lehetővé kell 
tenni ellenőrzések bármely időpontban 
történő elvégzését, amennyiben bizonyíték 
van szabálytalanságra, a termelő 
tevékenységek áthelyezésére vagy csalásra, 
illetve egy befejezett művelet 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 előző finanszírozási 
időszak során az ellenőrző hatóság 
bizonyította, hogy megbízható.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 18
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság és a tagállamok biztosítják, 
hogy a KSK-alapokból származó 
támogatás összhangban legyen az Unió 
politikáival és prioritásaival, és kiegészítse 
az Unió más eszközeit, és ezzel egyidejűleg 
vegye figyelembe az egyes tagállamok 
sajátos körülményeit.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Unió költségvetésének a KSK-
alapok számára juttatott részét a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre költségvetési rendelet 53. cikke b) 
pontjának megfelelően, a Bizottság 
kezdeményezésére az ERFA-rendelet 9. 
cikke szerint végrehajtott innovatív 
tevékenységek és a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
segítségnyújtás kivételével.

(7) Az Unió költségvetésének a KSK-
alapok számára juttatott részét a 
tagállamok és a Bizottság közötti 
megosztott irányítás keretében hajtják 
végre az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 53. 
cikke b) pontjának megfelelően, a 
Bizottság kezdeményezésére az ERFA-
rendelet 9. cikke szerint végrehajtott 
innovatív tevékenységek, a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
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segítségnyújtás és a 22. cikk (2a) 
bekezdésében hivatkozott, a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő tagállamok számára 
biztosított segítségnyújtási program
kivételével.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a KSK-alapok 
hatékonyságát és eredményességét a 
javasolt célkitűzések megvalósításának 
biztosítása, valamint figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés, továbbá a 
kiválasztási eljárások átláthatósága révén 
az indokolások nyilvánosságra 
hozatalának hangsúlyozásával.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az alábbi 
partnerekkel:

(1) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállam a 4. 
cikk (4) bekezdésének megfelelően
partnerséget szervez az illetékes regionális 
és helyi hatóságokkal és az alább 
partnerekkel:

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

érdekében a tagállamok és a Bizottság 
biztosítják a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget és a munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségét, valamint a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének 
garantálását a programok előkészítése,
végrehajtása és értékelése során.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 az integrált
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19.
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet és 
az európai társadalomra háruló későbbi 
külső költségek elkerülésének 
szükségességét.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) az európai vállalkozások, különösen a 
kis- és középvállalkozások, valamint 
mikrovállalkozások, a mezőgazdasági (az 
EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban;

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, a 
legnagyobb hatású szennyezőanyagok 
alacsony kibocsátása jellemezte gazdaság 
felé történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban;

Indokolás

A szennyezéscsökkentés kiterjesztése a szénen kívüli többi szennyező anyagra is.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) az energiahatékonyság növelése 
valamennyi ágazatban, különös tekintettel 
az építőiparra és a lakásszektorra;

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(6) a környezet és a kulturális örökség 
védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának, valamint hatékony 
kezelésének előmozdítása a magánszektor 
megfelelő bevonásával;

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása (7) a fenntartható intermodális közlekedés 
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és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb
hálózati infrastruktúrákban;

és mobilitás előmozdítása, ugyanakkor 
középpontba állítva a kapacitáshiányok 
megszüntetését és a hiányzó, határokon 
átnyúló összeköttetések pótlását a 
fenntartható és intermodális közlekedési
infrastruktúrák terén;

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása

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

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 egészségügy, oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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,
hatékony közigazgatás, valamint stratégiai 
útmutatás az Európa 2020 stratégia 
keretében megvalósuló területfejlesztés 
számára az irányítás valamennyi szintjén 
az Európai Unió területfejlesztési 
menetrendje révén.
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Indokolás

A technikai segítségnyújtásnak az alulról építkező stratégiai beavatkozást is elő kellene 
segítenie. A tagállamok által 2011-ben jóváhagyott 2020-as területfejlesztési menetrend igen 
hasznos ajánlásokat tartalmaz az uniós területfejlesztés számára.

Módosítás 33

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió növelése;

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A stratégiát az uniós regionális politika 
végrehajtásáért felelős tagállami 
szervekkel folytatott párbeszéd keretében 
kell kidolgozni a közös és a megosztott 
megközelítés biztosítása érdekében.

Indokolás

A közös stratégiai keret csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat. 

Célszerű állandó párbeszédet fenntartani a végrehajtásért felelős érintett testületekkel.
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Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

A közös stratégiai keret csak operatív szintre ülteti át az alap-jogiaktusokban meghatározott 
célkitűzéseket és beruházási prioritásokat.

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a Tanács 
által elfogadott ajánlások között.

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése alapján kiadott vonatkozó
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a 
nemzeti reformprogramokon alapuló, a 
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Tanács által elfogadott ajánlások között.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A közös stratégiai keret e rendelet 
mellékletét képezi.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság a 
jogalkotó kérésére módosítási javaslatot 
terjeszthet elő.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság támogatásával és 
közreműködésével 2013. szeptember 30-ig
valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését.
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Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A partnerségi szerződést a 4. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a tagállamok az 
5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását, a 
KSK-alapok indikatív elosztását és a 
felelősségi körök kijelölését;
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Módosítás 44

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

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 
indikatív teljes összegét;

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

Indokolás

Fontos megérteni a tematikus célkitűzések számára regionális szinten nyújtott támogatások 
elosztását.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális stratégiákat és a tengeri 
medencékkel és folyókkal kapcsolatos 
stratégiákat és meglévő szinergiákat;

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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, struktúrákat és 
testületeket, amelyek biztosítják a KSK-
alapok közötti, illetve más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást; a más uniós finanszírozási 
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eszközökkel történő koordináció 
tekintetében jeleznie kellene a különböző 
eszközökre vonatkozó prioritások stratégia 
meghatározását garantáló struktúrákat. 
Ezeknek a struktúráknak törekedniük 
kellene továbbá az erőfeszítések 
megkettőzésének elkerülésére, a további 
pénzügyi támogatásra szoruló területek 
azonosítására, valamint a 
kedvezményezetteknek nyújtandó egységes 
és ésszerűsített finanszírozási lehetőségek 
biztosítására.

Indokolás

A kiegészítést a Bizottság szolgálatainak munkadokumentumában (SWD (2012) 61 végleges) 
foglalt indokolás ihlette az egyéb uniós finanszírozási eszközökkel való koordináció módjáról. 
Ezekkel az elemekkel, amelyek alapvető fontosságúak a strukturális alapok sikeres 
végrehajtásához, az alap-jogiaktusban kell foglalkozni.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) integrált megközelítés a szegénység által 
leginkább sújtott földrajzi területeket 
magukban foglaló régiók vagy 
demográfiai kihívásokkal szembenéző 
régiók 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;

Módosítás 48

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

ca) integrált regionális infrastruktúra-
fejlesztési stratégia, konkrétan a KSK-
alapok integrált felhasználása, az európai 
összekapcsolódási eszköz és a TEN-
források, különös figyelmet fordítva a 
határokon átnyúló összeköttetésekre és a 
nemzetközi közlekedési tengelyekhez való 
regionális kapcsolatokra;

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;

i. a 19. cikk (1) bekezdésében hivatkozott
teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott mérhető 
minőségi és mennyiségi mérföldköveket és 
célokat tartalmazó konszolidált táblázat a 
programok és a KSK-alapok közötti 
összhangot biztosító módszertannal és 
mechanizmussal együtt;

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 51
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
négy hónappal határozatot hoz a 
partnerségi szerződés elfogadásáról, 
miután a Bizottság által tett észrevételeket 
figyelembe vették. Az érintet tagállam és a 
Bizottság együttműködnek a partnerségi 
szerződés lehető leghamarabb történő 
elfogadása érdekében. A partnerségi 
szerződések elfogadására rendelkezésre 
álló maximális időszak semmilyen esetben 
sem haladhatja meg a szerződés 
tagállamhoz történő benyújtását követő 
hat hónapot. A partnerségi szerződés 
2014. január 1-je előtt nem lép hatályba.

Módosítás 53
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.
Ezeknek az előzetes feltételeknek szorosan 
kapcsolódniuk kell a KSK-alapok 
hatékonyságához.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt, a 
feltételrendszerhez tartozó ágazatot érintő 
források összes időközi kifizetést vagy 
azok egy részét az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
pénzügyi nehézségek fenyegette vagy azok 
által sújtott tagállamok tekintetében a 22. 
cikk (2a) bekezdése (kérelem a Bizottság 
által kezelt külön programra) 
alkalmazandó.
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Indokolás

A partnerségi szerződésnek egyértelműen tartalmaznia kell a Bizottság, a tagállamok és az 
irányító hatóság közötti feladatkörök kijelölésének módját a mechanizmus megvalósítása 
tekintetében.  

Mivel a feltételrendszerek büntetési rendszert tartalmaznak, szorosan kapcsolódniuk kell a 
kohéziós politika végrehajtásához és az operatív programok célkitűzéseihez.  Az uniós szinten 
megállapított feltételek nem szükségszerűen veszik figyelembe a különleges helyi vagy 
regionális összefüggésekhez kapcsolódó egyéb változókat, amelyek alapvető fontosságúak a 
fellépések sikeréhez.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 57
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Cikk törölve

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A 22. cikk (1) bekezdésének a), b) 
vagy c) pontjában meghatározott feltételek 
valamelyikét teljesítő tagállamok 
gazdasági helyzetük stabilizálása és a 
súlyos pénzügyi veszteségek elkerülése 
érdekében felhívhatják a Bizottságot, hogy 
az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet1 53a. cikkében (központi 
forráskezelés) hivatkozottaknak 
megfelelően végrehajtási aktus révén 
indítson különleges programot, amely 
biztosítja, hogy a kérdéses tagállamnak 
folyósított megszüntetett vagy visszavont 
kifizetéseket a lehető leghamarabb 
használják fel az e rendelet 21. cikke (4) 
bekezdésében meghatározott célok 
megvalósítására a finanszírozás 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásainak maximalizálása 
érdekében; 
_________
HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Módosítás 59

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

(2a) A 22. cikk (1) bekezdésének a), b) 
vagy c) pontjában meghatározott feltételek 
valamelyikét teljesítő tagállamok 
gazdasági helyzetük stabilizálása és a 
súlyos pénzügyi veszteségek elkerülése 
érdekében felhívhatják a Bizottságot, hogy 
az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet1 53a. cikkében (központi 
forráskezelés) hivatkozottaknak 
megfelelően végrehajtási aktus révén 
indítson különleges programot, amely 
biztosítja, hogy a kérdéses tagállamnak 
folyósított megszüntetett vagy visszavont 
kifizetéseket a lehető leghamarabb 
használják fel az e rendelet 21. cikke (4) 
bekezdésében meghatározott célok 
megvalósítására a finanszírozás 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásainak maximalizálása 
érdekében;
HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 

(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 vonatkozó
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése 
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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.

értelmében a nemzeti reformprogramok
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 61

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, 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 62

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 37 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételek egyikének megfelelő, nehéz 
pénzügyi helyzetben lévő tagállamok a 
kamatbevételeket vagy egyéb bevételeket –
adott esetben a Bizottság támogatásával –
befektetik a növekedés és a 
versenyképesség lehető legnagyobb 
mértékű fokozása érdekében, különösen a 
gazdaság javát szolgáló infrastrukturális 
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projektek céljára.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) infrastrukturális projektek.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételek egyikének megfelelő, nehéz 
pénzügyi helyzetben lévő tagállamok az e 
cikk első két bekezdésében említett 
pénzügyi eszközöket – adott esetben a 
Bizottság támogatásával – a növekedés és 
a versenyképesség lehető legnagyobb 
mértékű fokozására, különösen a 
gazdaság javát szolgáló infrastrukturális 
projektekre fordítják.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételek egyikének megfelelő, nehéz 
pénzügyi helyzetben lévő tagállamok az e 
cikk első két bekezdésében említett 
pénzügyi eszközöket – szükség esetén a 
Bizottság támogatásával – a növekedés és 
a versenyképesség lehető legnagyobb 
mértékű fokozása érdekében, különösen a 
gazdaság javát szolgáló infrastrukturális 
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projektekbe fektetik be.

Módosítás 66

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.
A bizottság összeállításánál törekedni kell 
a nemek közötti egyenlőségre.

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 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 Bizottság éves és időközi jelentéseket 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az alapok felhasználásának 
módjáról és az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiai célkitűzéseinek 
megvalósulásáról.

Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előzetes értékelést 
végeznek az egyes programok kidolgozása 
minőségének javítása érdekében.

(1) A tagállamok a Bizottsággal 
együttműködve és annak iránymutatásai 
alapján előzetes értékelést végeznek az 
egyes programok kidolgozása minőségének 
javítása érdekében.
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Módosítás 69

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti vonatkozó
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikkének (4) bekezdése 
értelmében a nemzeti reformprogramok
alapján kiadott tanácsi ajánlásokkal;

Módosítás 70

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság és a 
tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Módosítás 71

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében a KSK-alapok támogathatják az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészítő, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket.

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében, vagy a Bizottság jóváhagyását 
követően valamely tagállam kérésére a 
KSK-alapok támogathatják az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
figyelemmel kísérési, igazgatási és 
technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket.

Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) más közösségi programokban, például 
a kutatási és fejlesztési keretprogramban, 
az Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszközben vagy a Versenyképesség és 
innováció programban zajló vonatkozó 
projektek, illetve az e programokra 
irányuló, pozitív értékelést kapott, de a 
költségvetési korlátok miatt közösségi 
finanszírozásból egyáltalán nem vagy nem 
megfelelő mértékben részesülő 
projektjavaslatok elemzésével kapcsolatos 
intézkedések;

Módosítás 73

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

Módosítás 74

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság és az egyes tagállamok 
együttesen felelnek a kitűzött célok 
megvalósításáért és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásért.

Módosítás 75

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Módosítás 76

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételek 
egyikét, a Bizottság kérésre az 
1605/2002/EK tanácsi rendelet 53a. cikke 
szerint, végrehajtási aktus révén külön –
központi irányítás mellett végrehajtandó –
programot dolgoz ki a felfüggesztett 
és/vagy visszatérített pénzeszközöknek, 
illetve a kamatbevételeknek és az adott 
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tagállam le nem hívott forrásainak 
összevonása, valamint a növekedés és a 
gazdasági teljesítmény lehető 
leghatékonyabb – különösen a gazdaság 
javát szolgáló infrastrukturális projektek 
révén történő – serkentésére való 
felhasználása céljából.

Módosítás 77

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4 a) A 22. cikk (1) bekezdésében említett 
feltételek egyikének megfelelő, nehéz 
pénzügyi helyzetben lévő tagállamok 
esetében a visszafont pénzeszközöket a 
Bizottság által az 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 53a. cikke szerint 
végrehajtott, végrehajtási aktus révén 
kidolgozott program keretében a 
növekedés és a gazdaság maximális 
serkentésére irányuló prioritásokra, 
különösen a gazdaság javát szolgáló 
infrastrukturális projektekre fordítják, 
megelőzendő, hogy a régiók további 
gazdasági károkat szenvedjenek;

Módosítás 78

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a kevésbé fejlett régiókat, amelyek 
két támogatási időszaknál hosszabb ideig 
részesültek támogatásban ebben a 
kategóriában, de gazdasági, társadalmi és 
környezeti helyzetüket illetően a 
legnagyobb támogatás mellett sem tudtak 
említésre méltó javulást elérni, a 
következő időszakban egy magasabb 
nemzeti társfinanszírozást szükségessé 
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tevő kategóriába sorolják át.

Módosítás 79

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) 16,39% a fejlettebb régiók számára;

Módosítás 80

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 21,19 % (azaz összesen 
68 710 486 782 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) 21,19% a Kohéziós Alapból támogatott 
tagállamok számára;

Módosítás 81

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29 % (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) 0,29% kiegészítő támogatás a Szerződés 
349. cikkében meghatározott legkülső 
régiók, valamint az Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási szerződéséhez 
csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében 
megállapított kritériumoknak megfelelő, 
NUTS 2. szintű régiók számára.

Módosítás 82

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP 
az EU-25 átlagos GDP-értékének 75 %-át
nem érte el a referenciaidőszakban, de
ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 
átlagos GDP-értékének 75 %-át 
meghaladja, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának megfelelő 
összegben részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, amely a 2007–2013 
közötti időszakban a konvergencia 
célkitűzés keretében támogatásban 
részesült, és ahol az egy főre jutó GDP az 
EU-27 átlagos GDP-értékének 75%-át
meghaladja, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának megfelelő 
összegben részesül a strukturális alapokból.

Módosítás 83

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 a bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy csökkenjenek az 
egyes tagállamokban a 2007–2013-as 
időszakhoz képest az egy főre jutó átlagos 
támogatások tekintetében esetlegesen 
felmerülő különbségek, olyan arányokat 
kell bevezetni, amelyek a 2014–2020-as 
időszakra legalább a 2007–2013-as 
időszak szintjét elérő támogatást 
biztosítanak, hivatkozva az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet II. mellékletében rögzített 
számítási módszertanra. A felső határt a 
halászati és vidékfejlesztési alapok 
kizárásának megfelelően csökkenteni kell.

Indokolás

A 2,5%-os átalányjellegű felső határ bevezetése nem biztosítja az ahhoz szükséges 
rugalmasságot, hogy tükröződjenek a tagállamok között a felhasználási arány és a fejlettségi 
szint tekintetében meglévő különbségek, és következésképpen negatív hatással lenne a kis és 
kevésbé fejlett régiókra, amelyek gazdaságát súlyosan érintette a 2008–2010-es években 
tapasztalt pénzügyi és gazdasági válság.

Módosítás 84

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
az aktív lakosságon belüli foglalkoztatási 
arány, valamint a munkanélküliségi ráta a 
kevésbé fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

Módosítás 85

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 86

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és az 
operatív programok hatékony és 
eredményes eszközként szolgáljanak a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap 
forrásainak egymás közötti, valamint az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel 
és a TEN rendeletekkel való 
összekapcsolásához.
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Módosítás 87

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Módosítás 88

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 
3,48 %-át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki.

Módosítás 89

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat általában véve nem lehet 
átcsoportosítani a régiók kategóriái között.

Módosítás 90
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 30%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Módosítás 91

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 92

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

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 

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

Módosítás 93

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz;

vi. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és szinergiákhoz, valamint a 
tengeri medencéket és vízgyűjtő területeket 
érintő stratégiákhoz;

Módosítás 94

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi a. azon területek azonosítása, ahol 
határokon átnyúló infrastrukturális 
összeköttetéseket és/vagy regionális 
csatlakozásokat támogatnak;

Módosítás 95

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii a. a strukturális alapok és a Kohéziós 
Alap forrásainak más pénzügyi 
eszközökkel, különösen az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközzel való 
tervezett összekapcsolása;

Módosítás 96
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 
katasztrófareziliencia, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;

Módosítás 97

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i a. az infrastruktúrafejlesztéshez való 
hozzájárulásának leírása;

Módosítás 98

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon,
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5 %-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja az operatív program 
egyes prioritási tengelyei uniós 
finanszírozásának legfeljebb 20%-ának
erejéig, feltéve, hogy ez szükséges a 
művelet kielégítő végrehajtásához és 
közvetlenül kapcsolódik hozzá.

Módosítás 99
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történő alkalmazkodás szükségleteit, 
az erőforrás-hatékonyságot, a biológiai 
sokféleség védelmét, valamint a 
katasztrófarezilienciát;

Módosítás 100

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 101

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
közösségi finanszírozás ne támogasson az 
Unión belüli vállalatáthelyezéseket, a 
nagyprojektek értékelésénél a Bizottság 
megvizsgálja, hogy az alapokból biztosított 
pénzügyi hozzájárulás nem vezet-e 
jelentős számú munkahely megszűnéséhez 
az Európai Unión belül létező 
létesítményekben.

Módosítás 102
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 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 előmozdítva, hogy 
összetétele megfeleljen a nemek közötti 
egyenlőség elvének.

Módosítás 103

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 104

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f a) javasolja, hogy a Bizottság az 
együttműködésen alapuló európai kutatás 
előmozdítása érdekében vizsgálja meg egy 
a strukturális alapok által finanszírozott, 
egész Európára kiterjedő közös alap 
létrehozásának lehetőségét;
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Módosítás 105

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 106

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 7 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk (1) bekezdésében foglalt 
tematikus célkitűzésen belül olyan 
különálló prioritási tengely is 
kialakítható, amely társfinanszírozási 
aránya elérheti a 80%-ot is, amelyet uniós 
vagy régióközi szinten hoztak létre, és 
amelyet a Bizottság közvetlenül vagy 
közvetve irányít.

Indokolás

A módosítás lehetőséget nyújt a régiók számára, hogy önkéntesen hozzájáruljanak a kutatási 
és fejlesztési együttműködési projektekhez és rész vegyenek azokban, jóllehet központosított és 
összehangolt kiválasztási eljárás, végrehajtás és irányítási megközelítés mellett. Az 
elképzelést az Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság és több európai parlamenti 
képviselő javasolta közelmúltban elkészült jelentésekben.

Módosítás 107

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ritkán lakott (négyzetkilométerenként 50
főnél kevesebb lakosú) és nagyon ritkán 

c) ritkán lakott (négyzetkilométerenként 
125 főnél kevesebb lakosú) és nagyon 



AD\905587HU.doc 49/55 PE486.188v02-00

HU

lakott (négyzetkilométerenként 8 főnél 
kevesebb lakosú) térségek.

ritkán lakott (négyzetkilométerenként 8 
főnél kevesebb lakosú), tartósan negatív 
migrációs egyenleggel rendelkező
térségek.

Módosítás 108

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
fektetnek le a tagállamok ebben a 
bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.

törölve

Módosítás 109

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 a bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételek 
egyikét, a Bizottság kérésre az 
1605/2002/EK tanácsi rendelet 53a. cikke 
szerint, végrehajtási aktus révén külön –
központi irányítás mellett végrehajtandó –
programot dolgoz ki a felfüggesztett 
és/vagy visszatérített pénzeszközöknek, 
illetve a kamatbevételeknek és az adott 
tagállam le nem hívott forrásainak 
összevonása, valamint a növekedés és a 
gazdasági teljesítmény lehető 
leghatékonyabb – különösen a gazdaság 
javát szolgáló infrastrukturális projektek 
révén történő – serkentésére való 
felhasználása céljából.
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Módosítás 110

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6 a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében említett feltételek 
egyikét, a Bizottság kérésre az 
1605/2002/EK tanácsi rendelet 53a. cikke 
szerint, végrehajtási aktus révén külön –
központi irányítás mellett végrehajtandó –
programot dolgoz ki a felfüggesztett 
és/vagy visszatérített pénzeszközöknek, 
illetve a kamatbevételeknek és az adott 
tagállam le nem hívott forrásainak 
összevonása, valamint a növekedés és a 
gazdasági teljesítmény lehető 
leghatékonyabb – különösen a gazdaság 
javát szolgáló infrastrukturális projektek 
révén történő – serkentésére való 
felhasználása céljából.

Módosítás 111

Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 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.

Módosítás 112

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 3 pont – 4 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összhangban vannak a 7. és 8. cikkben 
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meghatározott alapelvekkel;

Módosítás 113

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 1 pont – harmadik oszlop „Teljesítési kritériumok”

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Olyan intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy regionális kutatási 
és innovációs stratégia van érvényben, 
amely:

– Olyan intelligens specializációra 
vonatkozó nemzeti vagy regionális kutatási 
és innovációs stratégia van érvényben, 
amely:

– a regionális érdekeltekkel folytatott 
szoros együttműködésben jött létre;

– SWOT elemezésen alapul annak 
érdekében, hogy a forrásokat korlátozott 
számú kutatási és innovációs prioritásra 
lehessen koncentrálni;

– SWOT elemezésen alapul annak 
érdekében, hogy a forrásokat korlátozott 
számú kutatási és innovációs prioritásra 
lehessen koncentrálni, figyelembe véve 
korábbi tapasztalatok értékeléseit, 
amennyiben ezek rendelkezésre állnak;

– a magánszektor KTF beruházásait 
ösztönző intézkedéseket körvonalaz;

– a magánszektor KTF beruházásait 
ösztönző intézkedéseket körvonalaz;

– körvonalazza a Horizont 2020 program 
keretében végrehajtott fellépésekkel 
megvalósítható lehetséges szinergiákat;

– tartalmaz egy monitoring és 
felülvizsgálati rendszert.

– tartalmaz egy monitoring és 
felülvizsgálati rendszert, amely lehetővé 
teszi a terv rugalmas kiigazítását;

– A tagállam elfogad egy, a 
költségvetésben kutatás és innováció 
céljára rendelkezésre álló forrásokat 
bemutató keretrendszert;

A tagállam elfogad egy, a költségvetésben 
kutatás és innováció céljára rendelkezésre 
álló forrásokat bemutató keretrendszert, 
valamint az uniós prioritásokhoz 
kapcsolódó beruházási programokat és a 
beruházások fontossági sorrendjének 
meghatározását;

– A tagállam elfogad egy többéves tervet 
az európai uniós prioritásokhoz (Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma -
ESFRI) kapcsolódó beruházások 
költségvetési tervezésére és rangsorolására.

– A tagállam elfogad egy többéves tervet 
az európai uniós prioritásokhoz (Kutatási 
Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma -
ESFRI) kapcsolódó beruházások
költségvetési tervezésére és rangsorolására.
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Módosítás 114

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 pont – második oszlop „Előzetes feltételrendszer” – 2.2 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2.2. Új generációs hozzáférési hálózatok 
(NGA) infrastruktúrája: Olyan nemzeti 
NGA tervek rendelkezésre állása, amelyek 
figyelembe veszik az unió nagysebességű 
internet elérési céljainak megvalósítására 
tett regionális intézkedéseket, olyan 
területekre koncentrálva, ahol a piac nem 
tud nyílt infrastruktúrát biztosítani elérhető 
árakon és megfelelő minőségben a 
versenyre és állami támogatásra vonatkozó 
uniós szabályokkal összhangban, és 
biztosítani tudja a lakosság kiszolgáltatott 
csoportjai számára a szolgáltatások 
elérhetőségét.

2.2. Új generációs hozzáférési hálózatok 
(NGA) infrastruktúrája: Olyan nemzeti 
és/vagy regionális NGA tervek 
rendelkezésre állása, amelyek figyelembe 
veszik az unió nagysebességű internet 
elérési céljainak megvalósítására tett 
regionális intézkedéseket és előmozdítják a 
területi kohéziót, olyan területekre 
koncentrálva, ahol a piac nem tud nyílt 
infrastruktúrát biztosítani elérhető árakon 
és megfelelő minőségben a versenyre és 
állami támogatásra vonatkozó uniós 
szabályokkal összhangban, és biztosítani 
tudja a lakosság kiszolgáltatott csoportjai 
számára a szolgáltatások elérhetőségét.

Módosítás 115

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – táblázat – 2 pont – harmadik oszlop „Teljesítési kritériumok” – 1 
albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Rendelkezésre áll egy nemzeti NGA terv, 
amely tartalmaz:

– Nemzeti és/vagy regionális NGA-terv 
van érvényben, amely tartalmaz

Módosítás 116

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 2.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban, bevonja a 

3. Az irányító hatóság a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
végrehajtásába, a nemzeti törvényekkel és 
gyakorlattal összhangban, bevonja a 
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következő szerveket: következő szervek legalább egyikét:

Indokolás
Bizonyos fokú rugalmasságra van szükség a kérdésben azon műveletek/projektek típusának 
leginkább megfelelő testületek bevonása érdekében, amelyek esetében tájékoztatási és 
népszerűsítési intézkedéseket kell hozni.
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