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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata egy számos európai alapra, köztük az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre irányul. Az eljárás 
illetékese a Regionális Fejlesztési Bizottság. Ezért ebbe a véleménybe csupán néhány, 
leginkább a halászatot illető észrevétel került.

A Bizottság javaslata általánosságban helytállónak nevezhető, három fő indok miatt:

– integráltabb megközelítést alkalmaz, és javítja a különböző alapok közötti összhangot;

– szigorúbb feltételrendszert hoz létre, különösen a fenntartható fejlődésre és az 
éghajlatváltozásra vonatkozó célkitűzések tekintetében;

– jobb területi megközelítést követ, többek között megerősíti a helyi hatóságok szerepét. 

Az általános módosításokat illetően az előadó mindössze a biológiai sokféleségre vonatkozó 
célkitűzés néhány cikkbe való beillesztését javasolja a fenntartható fejlődés céljának 
megerősítése érdekében. 

Másrészt, politikai szempontból ellenzi a makrogazdasági feltételt (21. cikk), amely az
európai régiókat szigorú költségvetési fegyelem betartására kötelezi. 

A halászattal kapcsolatban teljes mértékben támogatja a javaslat számos pontját, melyek a 
fenntarthatóság javítását célozzák, és hozzájárulnak a halállományok stabilitásához és a 
foglalkoztatás fenntartásához.

A véleménytervezet tartalmaz néhány konkrét módosítási javaslatot a következőkre 
vonatkozóan:

– a helyi és regionális hatóságok szerepének megerősítése az alapok végrehajtásában;

– néhány végrehajtási intézkedés megkönnyítése;

– az arányosság elvének kiterjesztése a kisebb kedvezményezettekre is.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 
régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A KA-ból 
származó beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az olyan 
régiók, ahol az egy főre jutó GDP 2007–
2013-as időszakban kevesebb volt, mint a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlag 75 %-
a, de amelyek egy főre jutó GDP értéke az 
EU-27 75 %-a fölé emelkedett, megkapják 
a 2007–2013-as juttatások legalább 
kétharmadát. Azok a tagállamok, ahol az 
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem
(GNI) alacsonyabb, mint az uniós átlag 
90 %-a, támogatást kapnak a Kohéziós 
Alapból a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára.

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 
régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A KA-ból 
származó beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására, valamint 
gazdasági növekedésük és társadalmi 
kohéziójuk előmozdítására az olyan 
régiók, ahol az egy főre jutó GDP 2007–
2013-as időszakban kevesebb volt, mint a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlag 75 %-
a, de amelyek egy főre jutó GDP értéke az 
EU-27 75 %-a fölé emelkedett, megkapják 
a 2007–2013-as juttatások legalább 
kétharmadát a fejlődés tartóssá tétele 
érdekében. Azok a tagállamok, ahol az egy 
főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) 
alacsonyabb, mint az uniós átlag 90 %-a, 
támogatást kapnak a Kohéziós Alapból a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások céljára.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
vagy több operatív program egynél több 

(65) Amennyiben egy tengerre és 
területrendezésre kiterjedő város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 



AD\905129HU.doc 5/19 PE487.807v02-00

HU

prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott 
tevékenységeket az operatív programon 
belüli integrált területi beruházásként kell 
végrehajtani.

vagy több operatív program egynél több 
prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott 
tevékenységeket az operatív programon 
belüli integrált területi beruházásként kell 
végrehajtani.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek 
kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a 
megfelelő információ eljut a 
közvéleményhez. A lakosság felé irányuló 
kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel.

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joguk
van tudni nem csupán azt, hogy az Unió
mely pénzügyi forrásait fektetik be, hanem
azt is, hogy milyen eljárások teszik 
lehetővé e források felhasználását. Mind 
az irányító hatóságok, mind a 
kedvezményezettek kiemelt feladata annak 
biztosítása, hogy a megfelelő információ 
eljut a közvéleményhez. A lakosság felé 
irányuló kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 
említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – I cím – 4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok 

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

végrehajtásához szükséges pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének tekintetében, valamint a 
kedvezményezett méretének és 
szerkezetének tekintetében.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – I cím – 8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok és a Bizottság a meglévő 
környezetvédelmi jogszabályok alapján
biztosítják, hogy a partnerségi szerződések 
előkészítése és végrehajtása során 
előmozdítják, a partnerségi programokban 
pedig célkitűzésként szerepeltetik a
környezetvédelmi előírásokat, a források 
hatékony felhasználását, a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztéma védelmét, az
éghajlatváltozás enyhítését és az 
éghajlatváltozáshoz való adaptációt, 
valamint a katasztrófákkal szembeni 
ökoszisztéma-alapú ellenálló képességet és 
a kockázatok megelőzését és kezelését. A 
fenntarthatóságot munkahelyek 
fenntartása és létrehozása révén is 
biztosítani kell. A tagállamok a Bizottság 
által elfogadott módszertan segítségével 
tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
támogatásáról. A Bizottság végrehajtási 
aktus révén fogadja el ezt a módszertant.
Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 143. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Makroregionális stratégiák és a tengeri 

medencéket érintő stratégiák
A közös stratégiai kerethez tartozó alapok 
hozzájárulnak a makroregionális és a 
tengeri medencékkel kapcsolatos 
stratégiákhoz, amennyiben a tagállamok 
és a régiók részt vesznek ilyen 
stratégiákban. A Bizottság és az érintett 
tagállamok gondoskodnak az alapok e 
stratégiákkal való összehangolásáról a 
közös stratégiai keret, a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
szintjén, az alapokból származó források e 
stratégiák közötti kielégítő elosztása 
érdekében.

Indokolás

Célszerű szoros együttműködést kialakítani az alapok és a makroregionális és a tengeri 
medencéket érintő stratégiák között az alapokból származó források e stratégiák közötti 
kielégítő elosztása érdekében.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – I fejezet – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE487.807v02-00 8/19 AD\905129HU.doc

HU

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – I fejezet – 9 cikk – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) az energiamegtakarításon, a 
hatékonyságon és a megújuló erőforrások 
használatán alapuló alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban;

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – I fejezet – 9 cikk – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. cikk törölve
Elfogadás és felülvizsgálat

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

Indokolás

A közös stratégiai keret alapvető jelentőségű. Ezért helyénvaló, hogy a rendes jogalkotási 
eljárást keretében, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusként kerüljön elfogadásra.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – II fejezet – 14 cikk – 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 szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási és 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – II fejezet – 14 cikk – d pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

iv. a többszintű kormányzás megvalósítása 
és a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében, és a 
programoknak a 3. cikkben említett 
európai magatartási kódexben rögzített 
előkészítésében, végrehajtásában, 
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figyelemmel kísérésében és értékelésében;

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – III fejezet – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
Az előzetes feltételrendszer csak olyan 
mértékben alkalmazandó, amilyenben 
közvetlenül kapcsolódik az alapok 
végrehajtásához.

Indokolás

Az előzetes feltételrendszer lehetővé teszi az alapok felhasználási hatékonyságának javítását. 
Azonban nem szabad, hogy még bonyolultabb helyzet elé állítsa a tagállamokat és az irányító 
hatóságokat. Ezért helyénvaló, hogy közvetlenül a kohéziós politika beruházásaihoz legyen 
kapcsolva.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – III fejezet – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a Bizottság 
– az alapokra vonatkozó szabályokban 
meghatározott eljárás szerint –
felfüggesztheti a program prioritására szánt 
összes időközi kifizetést vagy annak egy 
részét.

(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a Bizottság
kérheti a tagállamtól, hogy tegyen 
javaslatot az érintett programok 
módosítására. Amennyiben a tagállam 
nem válaszol e kérésre kielégítő módon 
három hónapon belül, a Bizottság – az 
alapokra vonatkozó szabályokban 
meghatározott eljárás szerint –
felfüggesztheti a program prioritására szánt 
összes előirányzatot vagy azok egy részét.

Indokolás

A teljesítési keretrendszerben alkalmazandó szankciók túlzottan automatikusak. A kifizetések 
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felfüggesztése előtt a Bizottságnak kérnie kellene, hogy szabjanak új irányt a nem jól teljesítő 
programoknak a rossz teljesítmény okainak figyelembevétele érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – II cím – IV fejezet – 21 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gazdaságpolitikájának 
koordinációjához kötött feltételrendszer

törölve

1. A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
partnerségi szerződése és programjai 
felülvizsgálatát és javaslatok benyújtását 
azok módosítására, amennyiben ez 
szükséges:
a) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 121. cikkének (2) 
bekezdése és/vagy 148. cikkének (4) 
bekezdése értelmében fogadtak el, vagy az 
olyan intézkedések végrehajtásának 
támogatására, amelyek címzettjei az 
érintett tagállamok, és amelyeket a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fogadtak el;
b) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 126. cikkének (7) 
bekezdésével összhangban fogadtak el;
c) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
7. cikkének (2) bekezdése szerint fogadtak 
el, feltéve, hogy ezeket a módosításokat 
szükségesnek tartják a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazításához; vagy
d) a (4) bekezdés értelmében a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
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növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához, 
amennyiben a tagállam teljesíti a 
következő feltételek valamelyikét: 
i. a 407/2010/EU tanácsi rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatás áll 
rendelkezésére;
ii. a 332/200229/EK tanácsi rendelet 
értelmében középtávú pénzügyi támogatás 
áll rendelkezésére;
iii. az európai stabilitási mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés alapján –
ESM-hitel formájában – pénzügyi 
támogatás áll rendelkezésére.
(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát 
a tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.
(3) Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket vagy amennyiben 
észrevételeit kellően figyelembe vették, a 
Bizottság határozatot fogad el, amelyben 
indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyja 
a partnerségi szerződésre és az érintett 
programokra vonatkozó módosításokat.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés 
d) pontja alapján részesül pénzügyi 
támogatásban, és a támogatás kiigazítási 
programhoz van kötve, a Bizottság – a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához –
a tagállam javaslatai nélkül módosíthatja 
a partnerségi szerződést és a programokat. 
A partnerségi szerződés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
meghatározásra került a kiigazítási 
programban vagy a tagállammal aláírt 
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egyetértési megállapodásban.
(5) Amennyiben a tagállam nem tesz 
eleget az (1) bekezdésben említett 
bizottsági kérésnek, vagy a (2) 
bekezdésben említett bizottsági 
észrevételekre nem válaszol egy hónapon 
belül kielégítő módon, akkor a Bizottság –
észrevételeinek megtétele után számított 
három hónapon belül – határozatot 
fogadhat el, végrehajtási aktusok révén, 
amellyel teljes egészében vagy részben 
felfüggesztheti az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket.
(6) A Bizottság felfüggeszti, végrehajtási 
aktusok révén, az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket és 
kötelezettségvállalásokat, amennyiben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
nem tesz eleget a Tanács által, a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek;
b) a Tanács – a Szerződés 126. cikkének 
(8) bekezdésével összhangban úgy 
határoz, hogy az érintett tagállam nem tett 
eredményes intézkedéseket a túlzott 
hiánya kiigazítására;
c) a Tanács [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
arra következtetésre jut, hogy a tagállam, 
két egymást követő alkalommal, nem 
nyújtott be megfelelő kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy a Tanács 
határozatban kimondja a megfelelés 
hiányát az említett rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban;
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam nem tette meg a 
407/2010/EK tanácsi rendeletben vagy a 
332/2002/EK tanácsi rendeletben említett 
kiigazítási program végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy nem 
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hagyja jóvá az e tagállam számára 
megítélt pénzügyi támogatás kifizetését; or
e) az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy nem teljesült a feltételrendszer, 
amelyet a tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást nem fizeti 
ki.
(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.
(8) A Bizottság – késedelem nélkül –
megszünteti a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztését, 
amennyiben a tagállam a Bizottság 
kérésének megfelelő, és a Bizottság által 
elfogadott módosítási javaslatot terjeszt 
elő a partnerségi szerződéssel és az 
érintett programokkal kapcsolatban, és 
adott esetben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
eleget tesz a Tanács által, a Szerződés 136. 
cikke (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott egyedi intézkedéseknek;
b) a túlzott hiány esetén követendő 
eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. 
cikkével összhangban felfüggesztik, vagy 
a Tanács a Szerződés 126. cikkével 
összhangban úgy határoz, hogy hatályon 
kívül helyezi a túlzott hiány meglétéről 
szóló határozatot;
c) a Tanács támogatja a(z) …/EU rendelet 
[EIP rendelet] 8. cikkének (2) 
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bekezdésével összhangban az érintett 
tagállam által benyújtott kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy az említett rendelet 
10. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban felfüggesztik a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást, 
vagy a Tanács az említett rendelet 11. 
cikkével összhangban lezárta a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást;
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam megtette a 407/2010/EK 
tanácsi rendeletben vagy a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett kiigazítási 
program végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy jóváhagyja az e 
tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését; or
e) Az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy teljesült a feltételrendszer, amelyet a 
tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást kifizeti.
Ezzel egy időben a Tanács – a Bizottság 
javaslatára – határozatot hoz a 
felfüggesztett kötelezettségvállalások 
újraelosztásáról a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret megállapításáról szóló […]/EU 
tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – III cím – I fejezet – 23 cikk –  2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kívánatos a több alapra (ERFA, 
ESZA, Kohéziós Alap, EMVA, Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap) épülő 
programok igénybevétele.  E célból a 
Bizottság elfogadja mindazokat az 
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intézkedéseket, melyek az efféle 
programok előkészítésének és 
végrehajtásának lehetővé tételét 
szolgálják, az arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett.

Indokolás

Helyénvaló a több alapra épülő programok igénybevételének megkönnyítése.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – III cím – I fejezet – 24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással és a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzésekre, köztük a Natura 2000-hez 
kapcsolódó célkitűzésekre felhasználandó 
támogatás indikatív összegét.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – III cím – I fejezet – 26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 
hozzájuk a felülvizsgált programot és adott 
esetben a felülvizsgált partnerségi 

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív
fejlődésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 
hozzájuk a felülvizsgált programot és adott 
esetben a felülvizsgált partnerségi 
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szerződést. szerződést.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – III cím – II fejezet – 29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztását és jóváhagyását legkésőbb 
2015. december 31-ig el kell végezni.

A helyi fejlesztési stratégiák 
kiválasztásának és jóváhagyásának 
határideje:
(a) a meglévő stratégiák megújítása esetén 
2015. december 31., valamint 

(b) az új stratégiák esetén 2016. december 
31.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – IX cím – III fejezet – 78 cikk – 4 a bekezdés (új 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidői nem 
alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – I cím – II fejezet – 84 cikk –  1 bekezdés –  2 albekezdés

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 

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 
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összegben részesül a strukturális 
alapokból.

összegben részesül minden egyes 
strukturális alapból, a fejlődés tartóssá 
tétele érdekében.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – II cím – I fejezet – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. Egy operatív program 
prioritási tengelyekből áll. A prioritási 
tengely régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az 
alapra vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Az ESZA esetében a 
prioritási tengely a 9. cikk (8), (9), (10) és 
(11) bekezdésében meghatározott 
különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombinálhatja a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. Kellően indokolt 
körülmények esetében a prioritási tengely 
egy vagy több régiókategóriára 
vonatkozhat, és különböző tematikus 
célkitűzések és különböző alapok egy vagy 
több kiegészítő beruházási prioritását
kombinálhatja az érintett alapokra
vonatkozó szabályokkal összhangban.

Indokolás

Helyénvaló a több alapra épülő programok igénybevételének megkönnyítése.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – V cím – 110 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50 %-nál.

törölve

Ugyanez a társfinanszírozási arány 
vonatkozik a […]/2012/EK rendelet [ETC-
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rendelet] 4. cikkének (2) bekezdése 
szerinti kiegészítő juttatásokra.
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