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Módosítás 1
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést és a 
pénzügyi stabilitást, és több tagállamban 
jelentősen rontotta a pénzügyi és gazdasági 
feltételeket. Egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével – küzdenek, 
illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket.

(1) A példa nélküli globális pénzügyi 
válság és gazdasági visszaesés súlyosan 
visszavetette a gazdasági növekedést és a 
pénzügyi stabilitást. Több tagállamban a 
válság nemcsak jelentősen rontotta a 
pénzügyi és gazdasági feltételeket, hanem 
különösen a fiatalok körében jelentősen 
megemelte a munkanélküliséget, rontotta 
a nők gazdasági helyzetét, megrendítette a 
szociális védelmi rendszerek 
fenntarthatóságát, valamint a szociális 
feltételek komoly romlását idézte elő.
Ezenkívül egyes tagállamok komoly 
nehézségekkel – nevezetesen a gazdasági 
növekedésüket és pénzügyi stabilitásukat 
érintő problémákkal, valamint 
költségvetési hiányuknak és 
adósságállományuknak a nemzetközi 
gazdasági és pénzügyi helyzettel is 
összefüggő növekedésével – küzdenek, 
illetve ilyen nehézségek fenyegetik őket.

Or. en

Módosítás 2
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Jóllehet a válság negatív hatásainak 
ellensúlyozására már születtek fontos 
intézkedések, beleértve a jogi keret 
módosításait is, a pénzügyi válságnak a 
reálgazdaságra, a munkaerőpiacra és a 

(2) Jóllehet a válság negatív hatásainak 
ellensúlyozására már születtek fontos 
intézkedések, beleértve a jogi keret 
módosításait is, a pénzügyi válságnak a 
reálgazdaságra, a munkaerőpiacra és a 



PE474.003v01-00 4/16 AM\880743HU.doc

HU

polgárokra kifejtett hatása széles körben 
érzékelhető. Növekszik a tagállamok 
pénzügyi forrásaira nehezedő nyomás, 
amelynek enyhítésére további 
intézkedéseket kell hozni a strukturális 
alapokból és a Kohéziós Alapból származó 
finanszírozás maximális és optimális
felhasználása révén.

polgárokra kifejtett hatása széles körben 
érzékelhető. Növekszik a tagállamok 
pénzügyi forrásaira nehezedő nyomás, 
amelynek enyhítésére sürgősen további 
intézkedéseket kell hozni a strukturális 
alapokból és a Kohéziós Alapból származó 
finanszírozás maximális és optimális 
felhasználása révén.

Or. en

Módosítás 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A hitelezők közötti megállapodás és a 
hitelmegállapodás, amelyet Görögország 
érdekében 2011. május 8-án kötöttek meg, 
2010. május 11-én lépett hatályba. Előírja, 
hogy a hitelezők közötti megállapodás egy 
hároméves programidőszakban korlátozás 
nélkül hatályos maradjon mindaddig, amíg 
a hitelmegállapodás keretében 
kinnlevőségek vannak.

(6) A hitelezők közötti megállapodás és a 
hitelmegállapodás, amelyet Görögország 
érdekében 2010. május 8-án kötöttek meg, 
2010. május 11-én lépett hatályba. Előírja, 
hogy a hitelezők közötti megállapodás egy 
hároméves programidőszakban korlátozás 
nélkül hatályos maradjon mindaddig, amíg 
a hitelmegállapodás keretében 
kinnlevőségek vannak.

Or. en

Módosítás 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2008. november 4-i 2009/102/EK, a 
2009. január 20-i 2009/290/EK és a 
2009. június 26-i 2009/459/EK tanácsi 
határozat ilyen pénzügyi támogatást 
nyújtott Magyarország, Lettország, illetve 

(8) A 2008. november 4-i 2008/102/EK, a 
2009. január 20-i 2009/290/EK és a 2009.
május 6-i 2009/459/EK tanácsi határozat 
ilyen pénzügyi támogatást nyújtott 
Magyarország, Lettország, illetve Románia 
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Románia számára. számára.

Or. en

Módosítás 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós finanszírozás irányításának 
megkönnyítése, a tagállami és regionális 
beruházások felgyorsításának elősegítése, 
valamint a gazdaság számára a 
pénzforrások biztosítása érdekében a 
pénzügyi stabilitás tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő és az intézkedésben 
való részvételüket kérelmező tagállamok 
esetében lehetővé kell tenni, hogy a 
strukturális alapokból és a Kohéziós 
Alapból származó időközi kifizetések az 
egyes prioritási tengelyekre vonatkozó 
jelenlegi társfinanszírozási rátához képest 
10 százalékpontnak megfelelő összeggel 
növelhetők legyenek.

(13) Az uniós finanszírozás irányításának 
megkönnyítése, a tagállami és regionális 
beruházások felgyorsításának elősegítése, 
valamint a kohéziós politika végrehajtása
számára a pénzforrások biztosítása 
érdekében a pénzügyi stabilitás 
tekintetében súlyos nehézségekkel küzdő 
és az intézkedésben való részvételüket 
kérelmező tagállamok esetében indokolt 
esetben lehetővé kell tenni, hogy
ideiglenes jelleggel és a 2014–2020-as 
programozási időszak sérelme nélkül a
strukturális alapokból és a Kohéziós 
Alapból származó időközi kifizetések az 
egyes prioritási tengelyekre vonatkozó 
jelenlegi társfinanszírozási rátához képest 
10 százalékpontnak megfelelő összeggel 
növelhetők legyenek. Ebből következően 
az előírt nemzeti hozzájárulás ennek 
megfelelően csökkenne anélkül, hogy az 
operatív programokat meg kellene 
változtatni 

Or. en

Módosítás 6
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az uniós finanszírozás irányításának (13) Az uniós finanszírozás irányításának 
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megkönnyítése, a tagállami és regionális 
beruházások felgyorsításának elősegítése, 
valamint a gazdaság számára a 
pénzforrások biztosítása érdekében a 
pénzügyi stabilitás tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő és az intézkedésben 
való részvételüket kérelmező tagállamok 
esetében lehetővé kell tenni, hogy a 
strukturális alapokból és a Kohéziós 
Alapból származó időközi kifizetések az 
egyes prioritási tengelyekre vonatkozó 
jelenlegi társfinanszírozási rátához képest 
10 százalékpontnak megfelelő összeggel 
növelhetők legyenek.

megkönnyítése, a tagállami és regionális 
beruházások felgyorsításának elősegítése, 
valamint a gazdaság számára a 
pénzforrások biztosítása érdekében a 
pénzügyi stabilitás tekintetében súlyos 
nehézségekkel küzdő és az intézkedésben 
való részvételüket kérelmező tagállamok 
esetében lehetővé kell tenni, hogy a 
strukturális alapokból és a Kohéziós 
Alapból származó időközi kifizetések az 
egyes prioritási tengelyekre vonatkozó 
jelenlegi társfinanszírozási rátához képest 
10 százalékpontnak megfelelő összeggel 
növelhetők legyenek. A társfinanszírozási 
ráták ideiglenes jellegű 
megnövekedésének együtt kell járnia 
olyan projektek gyors előtérbe 
helyezésével, amelyek a növekedésre, a 
fenntartható gazdaságban potenciális 
munkahelyteremtésre, a minőségi 
foglalkoztatottságra, valamint az 
oktatásba, a képzésbe és a készségekbe 
való beruházásra összpontosítanak. 

Or. en

Módosítás 7
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13 a) A Bizottságot fel kell kérni arra, 
hogy tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy kiterjessze támogatását 
valamennyi érintett tagállamra, hogy azok 
segítséget tudjnak kapni a pénzeszközök 
jobb felhasználásában, igazgatási 
kapacitásuk megerősítésében és a 
helyszíni végrehajtás felgyorsításában. 

Or. en
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Módosítás 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az operatív programok keretében 
folyósítandó időközi kifizetések és végső 
egyenleg kiszámítására vonatkozó 
szabályokat ennek megfelelően felül kell 
vizsgálni arra az időszakra vonatkozóan, 
amikor a tagállamok a pénzügyi 
stabilitásukat érintő súlyos nehézségek 
leküzdése érdekében pénzügyi 
támogatásban részesülnek.

(14) Az operatív programok keretében 
folyósítandó időközi kifizetések 
kiszámítására vonatkozó szabályokat ennek 
megfelelően felül kell vizsgálni arra az 
időszakra vonatkozóan, amikor a 
tagállamok a pénzügyi stabilitásukat érintő 
súlyos nehézségek leküzdése érdekében 
pénzügyi támogatásban részesülnek.

Or. en

Módosítás 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14 a) Szükség van az e rendelet 
értelmében megnövelt köztes 
kifizetésekben részesülő tagállamok 
számára rendelkezésre álló megnövelt 
összegek felhasználásáról szóló megfelelő 
jelentéstétel biztosítására.

Or. en

Módosítás 10
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 a) Az infrastruktúra és a termelõ 
beruházás terén meglévõ operatív 
programok és projektek végrehajtása 
Görögországban komoly nehézségekbe 
ütközik többek között azért, mert a görög 
bankoknak nincs elegendő likviditásuk a 
meglévő vagy új szerződéses 
kötelezettségek teljesítéséhez. Ilyen 
körülmények között a projektekhez és 
programokhoz szükséges 
társfinanszírozás veszélyben van. 
Ezenkívül az Európai Beruházási Bank 
(EBB) által nyújtott támogatás –
amelynek célja, hogy a másik fél számára 
és az uniós programok keretében a 
helyszínen történő beruházásokhoz 
pénzügyi támogatást nyújtson –
nehézségekbe ütközik az EBB-nek a görög 
féllel szembeni növekvő kockázati 
kitettsége miatt.

Or. de

Módosítás 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 a) A köztes kifizetések előirányzott 
megnövelését a valamennyi tagállamban 
tapasztalható költségvetési megszorítások 
fényében is meg kell vizsgálni, és ezeket az 
EU költségvetésében kellőképpen 
figyelembe kell venni. Ezért a 
mechanizmus alkalmazása 2013 végéig 
korlátozott.

Or. en
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Módosítás 12
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 b) A fent említett kockázat enyhítése, 
az operatív programok és projektek 
végrehajtásának felgyorsítása, valamint a 
gazdaságélénkítés megerősítése érdekében 
szükséges, hogy a pénzügyi stabilitásuk 
vonatkozásában komoly nehézségekkel 
küzdő és a fentiekben meghatározott 
mechanizmusok egyike értelmében 
pénzügyi támogatásban részesülő 
tagállamok irányító hatóságai az operatív 
programok pénzügyi forrásait 
felhasználhassák egy garanciaalap, 
hitelalap és kockázati tőkealap uniós 
szintű létrehozásához az operatív 
programban meghatározott projektek és 
műveletek támogatására. Ezen alapok 
tevékenységi körébe különösen olyan 
intézkedések tartozhatnak, amelyek 
garanciát nyújtanak az EBB 
tevékenységeihez, támogatják a 
vállalkozásokat, nevezetesen a kis- és 
középvállalkozásokat a finanszírozáshoz 
való hozzáférésben, valamint az állami és 
a magánszféra közötti partnerségek 
keretében megvalósított projekteket.

Or. en

Módosítás 13
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17 c) Ennek megfelelően a strukturális 
alapokból és a Kohéziós Alapból származó 
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előzetes kifizetés formájában mozgósítani 
kell a pénzügyi forrásokat az olyan 
tagállamok számára, amelyek tekintetében 
kiigazítási programot alkalmaznak.

Or. en

Módosítás 14
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-1 cikk (új)
1083/2006/EK rendelet
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. cikk
A 14. cikk (1) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) Az alapok számára biztosított uniós 
költségvetést – a 45. cikkben említett 
technikai segítségnyújtás és a 36. cikk 
(2a) bekezdésében említett tevékenységek 
kivételével – a tagállamok és a Bizottság 
közötti megosztott irányítás keretében kell 
végrehajtani az az Európai Közösségek 
általános költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 53. cikke (1) 
bekezdésének b) pontjával összhangban.”

Or. en

Módosítás 15
Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
-1 a cikk (új)
1083/2006/EK rendelet
36 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. cikk
A 36. cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(2a) Azon tagállamok vonatkozásában, 
amelyek megfelelnek a 77. cikk (2) 
bekezdésében megállapított feltételek 
egyikének, az irányító hatóságok az 
operatív programok pénzügyi forrásait 
felhasználhatják egy garanciaalap, 
hitelalap és kockázati tőkealap uniós 
szintű létrehozásához az operatív 
programban meghatározott és a 
költségvetési rendelet 56. cikkének (1) 
bekezdése értelmében közvetett 
centralizált irányítással végrehajtott 
műveletek támogatására.
Az alap garanciát nyújthat az EBB 
tevékenységeinek mind a termelő 
beruházás, mind az infrastrukturális 
beruházás vonatkozásában, és támogatást 
nyújthat az állami és a magánszféra 
közötti partnerségek keretében 
megvalósított projekteknek.
Az alap még támogathatja a 
vállalkozásokat, nevezetesen a kis- és 
középvállalkozásokat a finanszírozáshoz 
való hozzáférésben, valamint a 
bankoknak nyújtott garanciák és a 
forgótőke támogatása révén a 
finanszírozáshoz való hozzáférést.
A Bizottság támogatást nyújthat vagy 
szolgáltatásra irányuló szerződést köthet 
vagy más formában együttműködhet az 
EBB-vel vagy választhat az alkalmazandó 
uniós szabályokkal összhangban a közjog 
vagy magánjog hatálya alá tartozó 
szervezetet. "

Or. en
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Módosítás 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 53. cikk (2) bekezdésétől, az 
53. cikk (4) bekezdésének második 
mondatától, valamint a III. mellékletben 
megállapított felső határoktól eltérve, az 
időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
átutalások tagállami kérésre az egyes 
prioritási tengelyekre vonatkozó 
társfinanszírozási ráták 10 százalékpontos 
emelkedésének megfelelő mértékben 
növelhetők (a száz százalékot azonban nem 
haladhatják meg), és az így kapott rátát kell 
alkalmazni az azon időszakban benyújtott 
igazolt költségnyilatkozatokban újonnan 
bejelentett támogatható kiadások 
összegére, amely időszakban az adott 
tagállam megfelel a következő feltételek 
egyikének:

(2) Az 53. cikk (2) bekezdésétől, az 
53. cikk (4) bekezdésének második 
mondatától, valamint a III. mellékletben 
megállapított felső határoktól eltérve, az 
időközi kifizetések az egyes prioritási 
tengelyekre vonatkozó társfinanszírozási 
ráták 10 százalékpontos emelkedésének 
megfelelő mértékben növelhetők (a száz 
százalékot azonban nem haladhatják meg), 
és az így kapott rátát kell alkalmazni az 
azon időszakban benyújtott igazolt 
költségnyilatkozatokban újonnan 
bejelentett támogatható kiadások 
összegére, amely időszakban az adott 
tagállam megfelel a következő feltételek 
egyikének:

Or. en

Módosítás 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A (2) bekezdésben említett eltérés a 
fenti a), b) és c) pontban említett feltételek 
egyikének megfelelő tagállam írásbeli 
kérésére adható meg. A kérelmet e 
rendelet hatálybalépésétől számított két 
hónapon belül vagy attól az időponttól 
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számított két hónapon belül kell 
benyújtani, hogy a tagállam teljesítette a 
fenti a), b) és c) pontban említett feltételek 
egyikét.

Or. en

Módosítás 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A Bizottsághoz benyújtott kérelmében 
a tagállam megindokolja a (2) 
bekezdésben említett eltérés 
szükségességét az alábbiak 
megállapításához szükséges 
információkkal együtt:
a) makrogazdasági és költségvetési 
helyzetére vonatkozó adatok alapján a 
nemzeti hozzájáruláshoz hiányoznak a 
források; és a (2) bekezdésben említett 
kifizetések növekedése szükséges az 
operatív programok folyamatos 
végrehajtásának biztosításához,
b) a problémák továbbra is fennállnak 
még akkor is, ha a III. mellékletben 
meghatározott társfinanszírozási rátákhoz 
az előírt felső határt alkalmazzák. 
A benyújtott információkat a Bizottság a 
jogosság szempontjából ellenőrzi és 
megvizsgálja. A Bizottságnak a kérelem 
benyújtásától számítva 30 nap áll 
rendelkezésére, hogy kifogást emeljen a 
benyújtott információk 
megbízhatóságával szemben. Amennyiben 
a Bizottság nem emel kifogást, a 
tagállamnak a (2) bekezdésben említett 
eltérésre irányuló kérelmét indokoltnak 
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tekintik.

Or. en

Módosítás 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2c) A kérelem részletezi a megnövelt 
köztes kifizetések tervezett felhasználását 
is, és információt szolgáltat a tervezett 
kiegészítő intézkedésekről annak 
érdekében, hogy a pénzeszközöket a 
versenyképességre, a növekedésre és a 
foglalkoztatásra lehessen összpontosítani, 
és adott esetben tartalmazza az operatív 
programok módosítását is.

Or. en

Módosítás 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2d) A (2) bekezdésben említett eltérés 
érvényét veszti a 2013. december 31. után 
benyújtott költségnyilatkozatok esetében.

Or. en
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Módosítás 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 77. cikk (2) bekezdésének 
alkalmazásából származó kiegészítő 
időközi kifizetéseket a lehető legrövidebb 
időn belül hozzáférhetővé teszik az 
irányító hatóságok számára, és kizárólag 
az operatív program végrehajtása 
keretében megvalósítandó kifizetésekre 
használják.

Or. en

Módosítás 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 29. cikk (1) bekezdésének 
megfelelő stratégiai jelentéstétellel 
összefüggésben a tagállamok megfelelően 
tájékoztatják a Bizottságot a (2) 
bekezdésben említett eltérésből származó 
kiegészítő időközi kifizetések 
felhasználásáról. A tájékoztatásnak 
különösen arra kell kitérnie, hogy a 
támogatás megnövelt összege miként 
mozdította elő az adott tagállamban a 
versenyképességet, a növekedést és a 
munkahelyteremtést. A Bizottság 
figyelembe veszi ezen információkat, 
amikor a 30. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott strtaégiai jelentéstételt 
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készíti.

Or. en

Módosítás 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1. cikk
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) és a (3) bekezdés az európai 
területi együttműködés célkitűzésének 
elérésére irányuló operatív programokra 
nem vonatkozik.

(5) A (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (3), (3a) és 
(3b) bekezdés az európai területi 
együttműködés célkitűzésének elérésére 
irányuló operatív programokra nem 
vonatkozik.

Or. en


