
AM\880659HU.doc PE473.995v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/0210(COD)

17.10.2011

MÓDOSÍTÁS:
22 - 27

Jelentéstervezet
Danuta Maria Hübner
(PE473.697v01-00)

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi 
tervezés tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))



PE473.995v01-00 2/6 AM\880659HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\880659HU.doc 3/6 PE473.995v01-00

HU

Módosítás 22
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Figyelembe kell venni a területi 
dimenziót, amely az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésben 
megállapított egyik kohéziós cél a 
gazdasági és társadalmi kohézió mellett.

Or. pt

Módosítás 23
Rolandas Paksas

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Tekintettel arra, hogy a 
kedvezményezettek a visszatérítendő 
támogatások formájában biztosított 
pénzügyi forrásokat részben vagy egészben 
visszafizetik, a visszatérített támogatások 
ugyanezen célra, vagy az adott program 
célkitűzéseivel összhangban történő 
ismételt felhasználására vonatkozóan 
megfelelő rendelkezéseket kell bevezetni.

(3) Tekintettel arra, hogy a 
kedvezményezettek a visszatérítendő 
támogatások formájában biztosított 
pénzügyi forrásokat részben vagy egészben 
visszafizetik, a visszatérített támogatások 
ugyanezen célra, vagy az adott program 
célkitűzéseivel összhangban történő 
ismételt felhasználására vonatkozóan 
megfelelő rendelkezéseket kell bevezetni 
annak biztosítására, hogy a visszafizetett 
összegek megfelelően kerüljenek 
befektetésre, és az uniós segély a lehető 
leghatékonyabban kerüljön 
felhasználásra.

Or. lt

Módosítás 24
Mojca Kleva



PE473.995v01-00 4/6 AM\880659HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi 
konstrukciók megfelelő monitoringját 
biztosítani kell a tagállamok, valamint a 
Bizottság számára, többek között annak 
érdekében, hogy a tagállamok az 
alkalmazott konstrukciók típusával, illetve 
az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét.

(5) Tekintettel arra, hogy növelni kell a
végrehajtási folyamat átláthatóságát és a
pénzügyi konstrukciók megfelelő 
monitoringját biztosítani kell a tagállamok, 
valamint a Bizottság számára, többek 
között annak érdekében, hogy a tagállamok 
az alkalmazott konstrukciók típusával, 
illetve az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét.

Or. en

Módosítás 25
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi 
konstrukciók megfelelő monitoringját 
biztosítani kell a tagállamok, valamint a 
Bizottság számára, többek között annak 
érdekében, hogy a tagállamok az 
alkalmazott konstrukciók típusával, illetve 
az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét.

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi 
konstrukciók megfelelő monitoringját 
biztosítani kell a tagállamok, valamint a 
Bizottság számára, többek között annak 
érdekében, hogy a tagállamok az 
alkalmazott konstrukciók típusával, illetve 
az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét, és 
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összefoglalót tud adni az uniós és 
tagállami szintű előrelépésről, miközben 
figyelembe veszi azt is, hogy a pénzügyi 
intézkedéseknek azonnali területi hatással 
kell járniuk, ezért a regionális 
hatóságokat be kell vonni az előzetes és 
utólagos értékelési folyamatokba, 
valamint az elért eredményekről szóló 
jelentés elkészítésébe.

Or. pt

Módosítás 26
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az alapok felhasználásának jobb 
átláthatósága érdekében a 
kedvezményezettek jegyzékét, a műveletek 
megnevezéseit, valamint a műveletekhez a 
közfinanszírozásból elkülönített 
összegeket elektronikusan vagy másként 
nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 27
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési
rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi 
rendelet 61. cikke (2) bekezdésének való 
megfelelés biztosítása érdekében elő kell 
írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó 

(7) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi 
rendelet 61. cikke (2) bekezdésének való 
megfelelés biztosítása érdekében elő kell 
írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó 
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költségnyilatkozatok a Bizottság számára 
minden ahhoz szükséges információt 
tartalmazzanak, amelyek a Bizottság 
számára lehetővé teszik az Unió 
eszközeiről és a költségvetés 
végrehajtásáról valós képet adó elszámolás 
készítését.

költségnyilatkozatok a Bizottság számára 
minden ahhoz szükséges információt 
tartalmazzanak, amelyek a Bizottság 
számára lehetővé teszik az Unió 
eszközeiről és a költségvetés 
végrehajtásáról valós képet adó átlátható
elszámolás készítését.

Or. en


