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Módosítás 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók
vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók,
lemaradásának csökkentésére. A Szerződés 
175. cikke előírja, hogy az Unió e 
célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók, 
bizonyos vidéki térségek, az ipari 
átalakulás által érintett térségek és a súlyos 
és állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiók – mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók –
lemaradásának csökkentésére. Ezenkívül, a 
támogatások hatékonyságának 
maximalizálása érdekében, adott esetben 
figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű 
városi térségeket és a távoli 
határvárosokat. A Szerződés 175. cikke 
előírja, hogy az Unió e célkitűzések 
teljesítését az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalap Orientációs 
Részlege, az Európai Szociális Alap, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Beruházási Bank (EBB) és egyéb 
eszközök révén megvalósított fellépésével 
is támogassa.

Or. es

Indokolás

A 174. cikkben foglalt régiók mellett figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű városi 
térségeket, a hanyatló vidéki térségeket és a távoli határvárosokat.
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Módosítás 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók, 
lemaradásának csökkentésére. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek lemaradásának 
csökkentésére, és különös figyelmet kell 
fordítani bizonyos vidéki térségekre, az 
ipari átalakulás által érintett térségekre és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókra, 
mint például a rendkívül alacsony 
népsűrűségű legészakibb régiókra, 
valamint a szigetekre, a határokon 
átnyúló és hegyvidéki térségekre. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

Or. en

Módosítás 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 174. cikke úgy (1) A Szerződés 174. cikke úgy 
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rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók, 
lemaradásának csökkentésére. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentésére. Az érintett 
régiók között kiemelt figyelmet kell 
fordítani bizonyos vidéki térségekre, az 
ipari átalakulás által érintett térségekre és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókra, 
mint például a rendkívül alacsony 
népsűrűségű legészakibb régiókra, 
valamint a szigetekre, a határokon 
átnyúló és hegyvidéki térségekre. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

Or. en

Módosítás 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók, 
lemaradásának csökkentésére. A Szerződés 

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentésére. A szóban 
forgó régiók közül különös figyelmet kell 
fordítani bizonyos vidéki térségekre, az 
ipari átalakulás által érintett térségekre és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
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175. cikke előírja, hogy az Unió e 
célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

demográfiai hátrányban lévő (például a 
szigeti) régiókra.. A Szerződés 175. cikke 
előírja, hogy az Unió e célkitűzések 
teljesítését az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garanciaalap Orientációs 
Részlege, az Európai Szociális Alap, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap, az 
Európai Beruházási Bank (EBB) és egyéb 
eszközök révén megvalósított fellépésével 
is támogassa.

Or. fr

Módosítás 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok 
valósítsa meg az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés végrehajtását az Unió 
harmonikus fejlődésének előmozdítása és a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése 
mellett.

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
ahol elfogadták az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiát, az Unió és a tagállamok 
valósítsa meg az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés végrehajtását az Unió 
harmonikus fejlődésének előmozdítása és a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése 
mellett. A kohéziós politika meghatározó 
szerepet tölt be az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseinek teljesítésében, a 
megalapozott és önálló kohéziós politika 
pedig e stratégia sikeres végrehajtásának 
előfeltétele.

Or. en

Módosítás 175
Ramona Nicole Mănescu

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

(2a) A strukturális politika kialakításában 
és végrehajtásában tükröződnie kell az 
európai kisvállalkozói
intézkedéscsomagnak, különösen a 
„gondolkozz először kicsiben” elvnek.

Or. en

Módosítás 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mivel a kohéziós támogatások 
kategorizálásához és a régiók és 
tagállamok közötti elosztásához 
felhasznált alapadatok – egy olyan 
kivételes helyzetben, mint a jelenlegi, 
amikor az Uniót 2008 óta válság sújtja –
esetleg nem tükrözik hűen a válság által a 
régiókra gyakorolt gazdasági és 
társadalmi hatásokat, úgy véli, hogy az 
adatok összeállítását legkésőbb az időszak 
kezdete után két évvel felül kell vizsgálni, 
és oly módon kell kialakítani, hogy azok 
kifejezzék a régiók konvergenciájának 
valós szintjét.

Or. es

Módosítás 177
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell 
a különleges intézkedésekből és a 
kiegészítő finanszírozásból adódó 
előnyökből, így ellensúlyozva a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat.

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell 
a különleges intézkedésekből és a 
kiegészítő finanszírozásból adódó 
előnyökből, így ellensúlyozva a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat, azaz távoli fekvésük, 
szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik, 
valamint néhány terméktől való gazdasági 
függésük súlyosbít, amely tényezők 
állandósága és együttes hatása súlyosan 
hátráltatja gazdasági és társadalmi 
fejlődésüket.

Or. pt

Indokolás

A Szerződés 349. cikkében szereplő, hangsúlyos megállapítás, amelynek – tekintettel e régiók 
sajátosságaira – meg kell jelennie a közös stratégiai keretben.

Módosítás 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell 
a különleges intézkedésekből és a
kiegészítő finanszírozásból adódó 
előnyökből, így ellensúlyozva a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat.

(5) A legkülső régióknak, figyelembe véve 
társadalmi és gazdasági szerkezetük 
jellemzőit, részesülniük kell a különleges 
intézkedésekből és az elegendő kiegészítő 
finanszírozásból adódó előnyökből, így 
ellensúlyozva a Szerződés 349. cikkében 
említett tényezőkből adódó hátrányokat.

Or. es

Indokolás

A legkülső régiók helyzetét a 349. cikknek megfelelően számos állandó jellegű tényező 
határozza meg, amelyek tartós fennállása és kombinációja súlyosan hátráltatja e régiók 
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fejlődését. E régióknak legalább olyan elbánásban kell részesülniük, mint a 2007–2013-as 
időszakban.

Módosítás 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell
a különleges intézkedésekből és a
kiegészítő finanszírozásból adódó 
előnyökből, így ellensúlyozva a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat.

(5) A legkülső régióknak személyre szabott 
különleges intézkedéseket és kiegészítő
finanszírozást kell biztosítani, így 
ellensúlyozva a Szerződés 349. cikkében 
említett tényezőkből adódó hátrányokat.

Or. fr

Módosítás 180
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A földrajzi fekvésük miatt különleges 
kihívások előtt álló régiók, mint például a 
hegyvidéki területek számára a földrajzi 
fekvésükből fakadó hátrányok 
kiegyenlítéséhez egyedi intézkedéseket és 
elegendő forrást kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek természeti adottságaikból fakadóan különleges kihívások előtt állnak. 
Sokféle problémával kell megküzdeniük, például az elvándorlással és a gazdasági hátránnyal. 
A strukturális alapokon keresztüli támogatás integrált megközelítése ezért itt különösen 
fontos.
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Módosítás 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok 
együttműködési feladatait. E feltételek 
alkalmazása révén a Bizottságnak meg kell 
tudnia bizonyosodnia arról, hogy a 
tagállamok jogszerűen és szabályosan, 
illetve az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel a KSK-alapokat. A 
tagállamok és az általuk erre a célra kijelölt 
hatóságok feladata a programok és az e 
rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet 
betartásával. Ezek az előírások garantálják 
azt is, hogy figyelmet fordítsanak az uniós 
intervenció kiegészítő és következetes 
jellegére, az irányítási struktúra 
arányosságára, valamint a KSK-alapok 
kedvezményezettjeinek igazgatási terhei 
csökkentésére.

(8) A Szerződés 317. cikke értelmében, 
illetve a megosztott irányítás 
összefüggésében meg kell határozni azokat 
a feltételeket, amelyek lehetővé teszik a 
Bizottság számára hatáskörének 
gyakorlását az Európai Unió általános 
költségvetésének végrehajtásában, és 
egyértelművé kell tenni a tagállamok, 
valamint a választott regionális és helyi 
hatóságok együttműködési feladatait. E 
feltételek alkalmazása révén a 
Bizottságnak meg kell tudnia 
bizonyosodnia arról, hogy a tagállamok, 
valamint a választott regionális és helyi 
hatóságok jogszerűen és szabályosan, 
illetve az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló, 2002. június 25-i 
1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: költségvetési rendelet) 
értelmében a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
használják fel a KSK-alapokat. A 
tagállamok, a választott regionális és helyi 
önkormányzatok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó rendeletek szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet 
betartásával. Ezek az előírások garantálják 
azt is, hogy figyelmet fordítsanak az uniós 
intervenció kiegészítő és következetes 
jellegére, az irányítási struktúra 
arányosságára, valamint a KSK-alapok 
kedvezményezettjeinek igazgatási terhei 
csökkentésére.
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Or. fr

Módosítás 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, a 
különböző területeken, például a kultúra, 
az oktatás és az ifjúság területén 
tevékenykedő partnereket, a nem 
kormányzati szervezeteket, a nemek 
közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket, valamint a 
társadalmi integrációt előmozdító nem 
kormányzati szervezeteket és a kultúra, az 
oktatás és az ifjúságpolitika területén 
tevékenykedő szervezeteket. Különös 
figyelmet kell fordítani azokra a 
csoportokra, amelyeket érinthetnek a 
programok, és amelyeknek nehézségeket 
okoz azok befolyásolása. A partnerekkel 
folytatott együttműködésnek a bevált 
gyakorlatokat kell követnie. Minden egyes 
tagállamnak biztosítania kell a technikai 
segítségnyújtás megfelelő szintjét annak 
érdekében, hogy elősegítsék bevonásukat 
és részvételüket a programozási folyamat 
valamennyi szakaszában. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
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Ezért a partnereknek a tagállamok 
intézményi struktúrájával összhangban a 
különböző területi szinteket kell 
képviselniük. A partnereknek ki kell 
választaniuk és ki kell nevezniük azokat a 
tagjaikat, amelyek képviselik őket a 
monitoringbizottságban. A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
megfogalmazzon magatartáskódexet annak 
érdekében, hogy az érintett partnereket 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. en

Módosítás 183
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel,
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi és városi közhatóságokkal 
való partnerségi megállapodás megkötése 
révén. Intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteiknek megfelelően a tagállamok 
együttműködnek a gazdasági és szociális
partnerekkel, más közhatóságokkal és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
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magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. de

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a sikeres kohéziós politika szempontjából milyen jelentőséggel bírnak a 
városok, a partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban a világosság kedvéért a regionális és 
helyi hatóságok mellett a városi hatóságokat is kifejezetten meg kell említeni.

Módosítás 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére.
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magatartáskódexet annak érdekében, 
hogy az érintett partnereket 
következetesen bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződések és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. es

Indokolás

A magatartási kódex meghatározása aláássa a többszintű kormányzás elvét. Úgy véljük, 
minden tagállamnak el kell döntenie, hogy saját politikai, társadalmi és gazdasági 
szerkezetének megfelelően miként vonja be a partnereket. Egyébiránt pedig már elegendő 
irányelv és iránymutatás létezik a kohéziós politikával összefüggésben.

Módosítás 185
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
az adott alkotmányjogi, jogi és pénzügyi 
keretek között partnerséget kell szerveznie 
az illetékes regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
az egyházakat, a nem kormányzati 
szervezeteket, valamint az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
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bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. de

Módosítás 186
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, 
hogy az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
nemzeti reformprogramja alapján
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A tagállamok biztosítják, hogy az érintett 
partnereket következetesen bevonják a 
partnereket a partnerségi szerződések és 
programok előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. en
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Módosítás 187
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie, mégpedig 
úgy, hogy az illetékes regionális és helyi
hatóságokkal, valamint a gazdasági és 
szociális partnerekkel partnerségi 
megállapodást köt. A tagállamok 
intézményi, jogi és pénzügyi keretüknek 
megfelelően partnerségben 
együttműködnek az illetékes regionális, 
helyi, városi és más közhatóságokat 
képviselő partnerekkel, gazdasági és 
társadalmi partnerekkel és a civil 
társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 188
László Surján
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Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
a lehető legkorábbi szakasztól kezdve 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 189
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak, 
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partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

valamint a választott regionális és helyi 
hatóságoknak partnerséget kell
létrehozniuk az egyéb illetékes 
közhatóságokkal, gazdasági és szociális
partnerekkel és a civil társadalmat 
képviselő testületekkel, beleértve a 
környezetvédelmi partnereket, nem 
kormányzati szervezeteket, valamint az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét propagáló szervezeteket. Az ilyen 
típusú partnerség célja, hogy tiszteletben 
tartsák a többszintű kormányzást, 
garantálják, hogy van felelőse az érdekelt 
felek által tervezett intervencióknak, és 
építsenek a releváns szereplők 
tapasztalatára és szakismeretére. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. fr

Módosítás 190
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 

(9) A partnerségi megállapodás, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie, mégpedig 
úgy, hogy az illetékes regionális és helyi
hatóságokkal partnerségi megállapodást 
köt. A tagállamok intézményi, jogi és 
pénzügyi keretüknek megfelelően 
partnerségben együttműködnek az 
gazdasági és társadalmi partnerekkel, más 
hatóságokkal, gazdasági és szociális
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megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

partnerekkel és a civil társadalmat 
képviselő testületekkel is, beleértve a 
környezetvédelmi partnereket, nem 
kormányzati szervezeteket, valamint az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét propagáló szervezeteket. Az ilyen 
típusú partnerség célja, hogy tiszteletben 
tartsák a többszintű kormányzást, 
garantálják, hogy van felelőse az érdekelt 
felek által tervezett intervencióknak, és 
építsenek a releváns szereplők 
tapasztalatára és szakismeretére. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
megállapodások és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.
(A „partnerségi megállapodás” módosítás 
a teljes szövegre vonatkozik.)

Or. en

Módosítás 191
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és szociális partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, női 
szervezeteket, valamint az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
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propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 192
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállam
partnerséget szervez, mégpedig úgy, hogy 
az illetékes regionális és helyi 
hatóságokkal és azok kijelölt képviselőivel 
partnerségi megállapodást köt. A 
tagállamoknak intézményi, jogi és 
pénzügyi keretüknek megfelelően együtt 
kell működniük a gazdasági és szociális
partnerekkel, más hatóságokkal, és a civil 
társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
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magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

Or. en

Módosítás 193
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A KSK-alapok tevékenységeinek és az 
általuk támogatott műveleteknek meg kell 
felelniük a művelet végrehajtásához 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
hatályos uniós és nemzeti jogszabályoknak.

(10) A KSK-alapok tevékenységeinek és az 
általuk támogatott műveleteknek meg kell 
felelniük a művelet végrehajtásához 
közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó 
hatályos uniós és nemzeti jogszabályoknak.
Ezen túlmenően az alkalmazandó uniós 
jog módosításainak tekintetében, 
különösen az uniós támogatásokra 
vonatkozó szabályok módosításakor 
biztosítani kell az uniós kohéziós politika 
stratégiai irányvonalával és célkitűzéseivel 
való összhangot.

Or. de

Indokolás

Tekintettel a 2014–2020-as időszakban az uniós támogatásra vonatkozó szabályok küszöbön 
álló átdolgozására, amely szabályok a 2014–2020-as időszakban az uniós regionális politika 
keretében folytatott tevékenységek és műveletek nagy részének jogalapját alkotják, biztosítani 
kell az összhangot az uniós támogatási politika és az uniós kohéziós politika stratégiai 
irányvonala között. Az európai és nemzeti jogi keretfeltételek módosításai nem állhatnak 
ellentétben az uniós kohéziós politika 2014–2020-ra szóló célkitűzéseivel és műveleteivel.
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Módosítás 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió célja a KSK-alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése.

(11) Az Unió célja a KSK-alapok 
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása egy kettős 
megközelítés formájában, azzal, hogy 
rendszerszerűen integrálja a nemi 
szempontokat a programozás valamennyi 
szakaszába és a végrehajtási folyamatba, 
és további konkrét intézkedéseket is tesz. A 
nemek közötti egyenlőség szempontját 
érvényesítő költségvetés-tervezés értékelési 
módszereit kell használni ahhoz, hogy 
beépítsék a nemek közötti egyenlőség 
horizontális elvét valamennyi alap 
programjainak előkészítésébe és 
végrehajtásába.

Or. en

Módosítás 195
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió célja a KSK-alapok
végrehajtásának valamennyi szakaszában,
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 

(11) Az Unió célja – a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapok kidolgozásának és 
végrehajtásának valamennyi szakaszában –
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
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nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése.

felszámolása, a férfiak és nők közötti 
valódi és tényleges egyenlőség biztosítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megszüntetése.

Or. es

Indokolás

A közös rendelkezések megállapításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok 
kidolgozásának és végrehajtásának valamennyi szakaszában nemcsak a férfiak és nők közötti 
egyenlőséget, hanem a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet is biztosítani kell.

Módosítás 196
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió és a tagállamok 
többsége aláírta a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezményt, míg a többi államban 
folyamatban van az egyezmény 
ratifikálása. A vonatkozó projektek 
végrehajtása során fontos, hogy a 
projektek részletes leírásában az 
egyezmény 9. cikkében foglaltaknak 
megfelelően figyelembe vegyék a 
fogyatékossággal élő személyek 
akadálymentes hozzáférését.

Or. en

Indokolás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól elfogadott ENSZ-egyezmény Európai Unió általi 
ratifikálását követően az uniós pénzügyi támogatásból részesülő projekteknek a korábbiaknál 
is nagyobb mértékben biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyek akadálymentes 
hozzáférését.
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Módosítás 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A gazdasági, területi és társadalmi 
kohézió növelésére irányuló 
erőfeszítéseivel összefüggésben az 
Uniónak a KSK-alapok végrehajtásának 
minden szakaszában törekednie kell az 
egyenlőtlenségek felszámolására és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítására, 
figyelembe véve a nők és férfiak közötti 
egyenlőségre vonatkozó stratégiát1, a 
nemek közötti egyenlőségről szóló európai 
paktumot2 és a Szerződés 8. cikkét 
végrehajtó uniós, nemzeti és regionális 
szintű végrehajtási aktusokat és további 
politikákat, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés elleni 
küzdelmet, különös figyelemmel a 
fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló, 2008. május 3. óta hatályos ENSZ-
egyezményre és az ENSZ-egyezményt 
végrehajtó uniós politikákra.
_________
1 COM(2010)0491
2 A Tanács által 2011. március 7-én 
elfogadott, a nemek közötti egyenlőségről 
szóló európai paktum (2011-2020).

Or. en

Módosítás 198
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az Európai Unió és a tagállamai 
szerződő felei a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól elfogadott ENSZ-
egyezménynek, többi tagállamban pedig 
folyamatban van az egyezmény 
ratifikálása. A vonatkozó projektek 
végrehajtása során fontos, hogy a többek 
között az oktatással, foglalkoztatással és 
akadálymentes hozzáféréssel kapcsolatos, 
ezen egyezményből eredő kötelezettségeket 
a KSK-alapokból támogatott összes 
projektben figyelembe vegyék.

Or. en

Módosítás 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20%-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.

Or. de
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Módosítás 200
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20%-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.

Or. de

Módosítás 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
Azzal a törekvéssel összhangban, amely
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
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célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet és 
elkerülve a későbbi külső költségeket. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 203
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak kvantitatív tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról és e 
támogatásnak a kibocsátásokra gyakorolt 
becsült hatásáról a Bizottság által 
végrehajtó aktusban elfogadott módszer 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) 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. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet, a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztémák tiszteletben tartása, 
védelme és állapotának javítása céljának az 
Unió általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, különösen a Szerződés 11. 
és 19. cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet is. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20 %-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
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Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Or. fr

Módosítás 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani. Az egyes KSK-alapok 
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni, amely 
hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott –
célkitűzésekre is.

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapoknak a tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítaniuk. Az egyes KSK-alapok 
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni.

Or. en

Módosítás 206
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú 
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani. Az egyes KSK-alapok 
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni, amely 

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú 
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani, amelyek kellő 
rugalmasságot biztosítanak a régiók 
sajátos szükségleteinek befogadására, és 
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hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott – célkitűzésekre 
is.

megfelelő választ adnak azokra. Az egyes 
KSK-alapok pontos hatályát az alapokra 
vonatkozó szabályokban kell 
meghatározni, amely hatály korlátozódhat
csak bizonyos – e rendeletben 
meghatározott – célkitűzésekre is.

Or. en

Módosítás 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

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 könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) Az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitűzéseinek és céljainak 
elérése érdekében a közös stratégiai 
keretnek össze kell hangolnia a 
beruházási prioritásokat, és egyensúlyt 
kell kialakítania közöttük és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapok specifikus 
célkitűzései között. A közös stratégiai 
keret célja, hogy a tagállami és a regionális 
szintű programozási folyamatoknak 
világosabb stratégiai útmutatást 
biztosítson. A közös stratégiai keretnek 
meg kell könnyítenie az uniós 
intervenciónak a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok
szerinti szektorális és területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitikával és eszközzel való 
koordinációt is. A közös stratégiai keretet e 
rendelethez csatolt mellékletként kell 
megfogalmazni.

Or. en
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Módosítás 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

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 könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) A közös stratégiai keret tartalmazza 
az egyes KSK-alapok által a 2014–2020-as 
támogatási időszakban támogatott ajánlott 
cselekvések nem teljes felsorolását, 
amelyek segítséget nyújtanak a 
tagállamok számára az Unió 
célkitűzéseinek elérésében, annak 
érdekében, hogy biztosítsa a KSK-alapok
szerinti programozás, valamint a 
tagállamok és az Unió gazdasági és 
foglalkoztatási politikái közötti 
koherenciát és következetességet, ezzel 
egyidejűleg elismerve a régiók eltérő 
szükségleteit, így biztosítva a 
fejlődésükhöz szükséges rugalmasságot. A 
közös stratégiai keretnek meg kell 
könnyítenie az uniós intervenció KSK-
alapok szerinti szektorális és a területi 
koordinációját, ami magában foglalja a 
többszörös finanszírozási forrással 
rendelkező megközelítéseket és a integrált 
területi megközelítéseket, valamint a többi 
releváns uniós szakpolitika és eszközzel 
való koordinációt is.

Or. en

Módosítás 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban el kell fogadnia egy 

(14) A Szerződés 174. cikkében 
meghatározott célkitűzések teljesítése 
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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.

érdekében a Bizottságnak e rendelet 
mellékleteként javaslatot kell tennie egy, 
az uniós célkitűzéseket átültető közös 
stratégiai keretre, amely lehetővé teszi a 
beruházási prioritások koordinációját és
az e rendeletben meghatározott közös 
rendelkezésekről szóló rendeletben 
meghatározott, a KSK-alapokra vonatkozó
sajátos tematikus célkitűzésekkel való 
egyensúly megteremtését. A közös 
stratégiai keret célja, hogy a 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.

Or. fr

Módosítás 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

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 könnyítenie 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 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.
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Or. es

Módosítás 211
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

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 könnyítenie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) Az e rendelet mellékletét képező
közös stratégiai keret 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.

Or. en

Módosítás 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös stratégiai keretnek meg kell 
tehát határoznia a fő támogatási 
területeket, a kezelendő területi 
kihívásokat, a szakpolitikai célkitűzéseket, 
az együttműködési tevékenységek 
prioritásait, a koordinációs 
mechanizmusokat, valamint a tagállamok 

törölve
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gazdaságpolitikájával való koherenciát és 
következetességet biztosító 
mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös stratégiai keretnek meg kell 
tehát határoznia a fő támogatási területeket, 
a kezelendő területi kihívásokat, a 
szakpolitikai célkitűzéseket, az 
együttműködési tevékenységek prioritásait, 
a koordinációs mechanizmusokat, valamint 
a tagállamok gazdaságpolitikájával való 
koherenciát és következetességet biztosító 
mechanizmusokat.

(15) A közös stratégiai keretnek meg kell 
tehát határoznia a fő támogatási területeket, 
a kezelendő területi kihívásokat, a 
szakpolitikai célkitűzéseket, az 
együttműködési tevékenységek prioritásait, 
a koordinációs mechanizmusokat, valamint 
a tagállamok gazdaságpolitikájával és –
amennyiben a tagállamok és régiók részt 
vesznek az ilyen stratégiákban – a 
makroregionális stratégiákkal és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal 
való koherenciát és következetességet 
biztosító mechanizmusokat.

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális stratégiákkal és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal annak biztosítása érdekében, hogy e stratégiák 
elégséges támogatást kapjanak az alapokból.

Módosítás 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Választott regionális és helyi 
hatóságaival egyetértésben, a Bizottság 
által elfogadott közös stratégiai keret 
alapján, partnereivel együttműködve és a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden tagállamnak partnerségi szerződést 
kell kidolgoznia. A partnerségi 
szerződésnek át kell ültetnie a közös 
stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
a Szerződés 174. cikkében meghatározott, 
az Európai Unión belül igazságos és 
kiegyensúlyozott szociális piacgazdaság 
létrehozását lehetővé tevő uniós 
célkitűzéseknek az alapok programozása 
által való elérésére.

Or. fr
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Módosítás 216
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. pt

Módosítás 217
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, az 5. cikkben 
meghatározottak szerint partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 
tartalmaznia az uniós célkitűzéseknek az 
alapok programozása által való elérésére.

Or. en

Módosítás 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(16) Az e rendelet 5. cikkében említett 
partnereivel együttműködve és a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden tagállamnak partnerségi szerződést 
kell kidolgoznia. A partnerségi 
szerződésnek tartalmaznia kell a közös 
stratégia keretben előírt elemeket, és be 
kell illesztenie azokat a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
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alapok programozása által való elérésére. az uniós célkitűzéseknek az alapok 
programozása által való elérésére.

Or. en

Módosítás 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
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.

(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 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az előzetes feltételrendszert 
alkalmazni, ha az közvetlenül összefügg a 
KSK-alapok hatékony végrehajtásával és 
befolyásolja azt, valamint ha hatásköre 
nem lépi túl a releváns uniós politikák 
területén alkalmazandó szabályozói 
keretet. Az előzetes feltételrendszerekben 
foglaltak teljesítéséről a tagállamok által 
nyújtott információkat a Bizottságnak a 
partnerségi szerződés általa történő 
értékelésének a keretében kell értékelnie.

Or. en

Módosítás 221
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 a szoros tartalmi 
kapcsolatban lévő, valamint a KSK-alapok 
eredményes végrehajtására közvetlen 
hatás gyakorló előzetes feltételrendszert 
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 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

Or. de

Módosítás 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 
felhasználásához szükséges keretfeltételek
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését

(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 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes 
feltételrendszerek csak annyiban 
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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.

alkalmazandók, amennyi közvetlenül 
kapcsolódnak az alapok végrehajtásához. 
A tagállamok által az előzetes 
feltételrendszerek alkalmazását illetően 
szolgáltatott információkat 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.

Or. fr

Módosítás 223
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti, 
regionális és helyi fejlesztési 
szükségleteiknek megfelelően – garantálni 
tudják az uniós célkitűzésekhez való 
jelentős hozzájárulást A Bizottságnak a 
partnerségi szerződés és a programok 
értékelésekor ellenőriznie kell az előzetes 
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését, 
hogy biztosítsa a szükséges 
keretfeltételeket az uniós támogatása 
hatékony felhasználáshoz.

Or. es
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Indokolás

Figyelembe kell venni mind a nemzeti és regionális, mond pedig a helyi szükségleteket és 
sajátosságokat. Az alapok hatékony alkalmazása érdekében gondoskodni kell az egyes 
alapokkal kapcsolatos előzetes feltételek teljesüléséről, azonban semmilyen esetben sem lehet 
felfüggeszteni a program javára történő kifizetéseket.

Módosítás 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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.

(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 egy előzetes 
feltételrendszert, amely biztosítja, hogy az 
uniós támogatás hatékony és eredményes 
felhasználásával összefüggő és azt 
közvetlenül befolyásoló előzetes 
követelmények teljesüljenek. Az ilyen 
előzetes feltételrendszerekben foglaltak 
teljesítését a Bizottságnak a partnerségi 
szerződés általa történő értékelésének a 
keretében kell értékelnie. Valamely 
lényeges előzetes feltétel nem teljesítése 
esetén a Bizottság felfüggesztheti a 
kifizetéseket. A kifizetések 
felfüggesztésekor a Bizottságnak 
tiszteletben kell tartania a szubszidiaritás 
és az arányosság elvét, valamint minden 
egyes érintett igazgatási szint hatásköreit.

Or. es

Módosítás 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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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 
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.

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fenntartható fejlődésük 
szükségleteinek megfelelően – garantálni 
tudják az uniós célkitűzésekhez való 
jelentős hozzájárulást. Meg kell határozni 
az adott előzetes feltételrendszert 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 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 226
Hermann Winkler

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 

(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. Azokban az esetekben, 
ahol a részcélértékek vagy célok elérése 
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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 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

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 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

Or. de

Módosítás 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 

(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 
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felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra. 
Amennyiben ezek a korrekciók vagy 
felfüggesztések olyan tagállamot 
érintenek, amely pénzügyi stabilitását 
tekintve súlyos nehézségekkel küzd, vagy 
amelyet súlyos nehézségek fenyegetnek, 
lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a 
tagállam kérésére ezeket a forrásokat a 
Bizottság irányítása alatt álló külön 
növekedési program keretében a tagállam 
rendelkezésére bocsássák. Ennek az 
érintett programok alapján, de a 
prioritások figyelembevételével, a 
legnagyobb gazdasági hatékonyság mellett 
kell történnie. E mechanizmus célja a 
feszült gazdasági helyzet további 
kiéleződésének elkerülése.

Or. de

Módosítás 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(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.
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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 kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

Or. en

Módosítás 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

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 

(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. Azokban az esetekben, 
ahol a részcélértékek vagy célok elérése 
jelentősen alulmarad, a Bizottság 
felfüggesztheti a programmal kapcsolatos 
kötelezettségvállalásokat, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak biztosítására, 
hogy az uniós költségvetés nem pazarló 
vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra. 
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felfüggesztheti a programnak juttatott 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra. 

Or. it

Indokolás

Gazdasági válság idején a kifizetések felfüggesztése nagyon káros lehet, különösen azokban a 
régiókban, amelyek csekély mértékben tudják az előirányzatokat felhasználni.

Módosítás 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 

(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. A Bizottság 
minden tagállamhoz eredményességi 
tartalékot rendel olyan arányban, amely 
megfelel a tagállamnak juttatott teljes 
támogatásban a sikeres programok 
arányának. Ezzel a Bizottság megfelelően 
figyelembe veszi azt, hogy az előre nem 
látható külső tényezők, amelyeket az 
érintett programok nem tudtak 
befolyásolni, a részcélértékek elérésének
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alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

kudarcát okozták-e. A tagállamok egyenlő 
arányban hozzárendelik az 
eredményességi tartalékot minden olyan 
programhoz, amely elérte a 
részcélértékeket. Sokféleségük és több 
országot átfogó jellegük miatt az Európai 
Területi Együttműködés programjai 
számára nem kell tartalékot létrehozni.

Or. en

Módosítás 231
María Irigoyen Pérez

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 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

(18) Pozitív ösztönzőkön alapuló 
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 azon tagállamok 
közreműködésével, amelyek azt óhajtják. 
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.



PE489.656v01-00 48/184 AM\903190HU.doc

HU

Or. es

Indokolás

Az eredményességmérési rendszernek pozitív ösztönzőkön kell alapulnia, nem pedig azon, 
hogy a támogatásokat átirányítják a jobb teljesítményű programokhoz. Az önkéntes 
részvétellel elkerülhető a túl könnyen elérhető és ezért mérsékelt hatással járó célkitűzések 
meghatározása.

Módosítás 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

(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.

Or. es
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Módosítás 233
Younous Omarjee

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 kifizetéseket, vagy – a
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

(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. A programozási 
időszak során a kötelezően felszabadított 
kereteken alapuló rugalmassági tartalékot
kell előirányozni.

Or. fr

Módosítás 234
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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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 
kifizetéseket, vagy – a programozási 
időszak végén – pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat annak biztosítására, hogy az 
uniós költségvetés nem pazarló vagy 
hiábavaló módon kerül felhasználásra.

(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 nemzeti 
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. .

Or. en

Módosítás 235
Victor Boştinaru

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 –

törölve
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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 
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.

Or. en

Módosítás 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
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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 
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.

törölve

Or. en
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Módosítás 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, 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 joga kell 
hogy legyen a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programoknak az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetére gyakorolt 
hatását, valamint a partnerségi szerződés 
korábbi módosításait is. A felfüggesztésre 
irányuló döntéskor a Bizottságnak szintén 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenjogú bánásmódhoz való jogát, és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
pénzeszközöket újra a tagállam 

törölve
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rendelkezésére kell bocsátani, mihelyst a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket.

Or. fr

Módosítás 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 
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 

(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 véghezvinni, 
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 
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 
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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.

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 a tagállam három hónapnál 
hosszabb időn át nem tesz elégséges 
intézkedéseket, a Bizottság számára 
lehetőséget kell adni arra, hogy a 
felfüggesztett kifizetéseket és 
kötelezettségvállalásokat egy általa 
irányított program keretében, 
ellenőrzötten rendelkezésre bocsássa. 
Ennek a programnak a növekedés 
legnagyobb mértékű támogatására –
például a közvetlenül a gazdaságot 
szolgáló infrastruktúrára – vonatkozó 
prioritásokon kell alapulnia, hogy 
elkerülhető legyen a regionális 
gazdaságban és a társadalmi helyzetben 
bekövetkező nagyobb kár.

Or. de

Módosítás 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapok – amennyiben 
szükséges – átirányíthatók, az olyan 
országok gazdasági problémáinak 
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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 
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.

kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. Ezt a 
folyamatot fokozatosan kell véghezvinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.

Or. en

Módosítás 240
María Irigoyen Pérez

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 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 



AM\903190HU.doc 57/184 PE489.656v01-00

HU

hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, 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 joga kell 
hogy legyen a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programoknak az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetére gyakorolt 
hatását, valamint a partnerségi szerződés 
korábbi módosításait is. A felfüggesztésre 
irányuló döntéskor a Bizottságnak szintén 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenjogú bánásmódhoz való jogát, és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
pénzeszközöket újra a tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani, mihelyst a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket.

hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, kezdve a 
partnerségi szerződések módosításával 
egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.

Or. es

Indokolás

A kifizetések gazdaságpolitikai okok miatti felfüggesztése aszimmetrikus, és a régiókat 
büntetné, amikor a gazdaságirányításra vonatkozó ajánlásokat nemzeti szinten nem teljesítik. 
Ezenkívül azzal járna, hogy a kohéziós politika eszközeit a célkitűzésektől eltérve az eredetileg 
eltervezettől különböző célokra használják fel.
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Módosítás 241
Luís Paulo Alves

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 
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, 

(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 véghezvinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.
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mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. pt

Módosítás 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, 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 joga kell 
hogy legyen a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programoknak az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetére gyakorolt 
hatását, valamint a partnerségi szerződés 
korábbi módosításait is. A felfüggesztésre 
irányuló döntéskor a Bizottságnak szintén 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenjogú bánásmódhoz való jogát, és 

(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, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ez a folyamat
magában foglalhatja a partnerségi 
szerződések és a programok módosítását, 
támogatva a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat.
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különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a
pénzeszközöket újra a tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani, mihelyst a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket.

Or. es

Indokolás

Az ilyen kérdések részletes szabályozására nem egy preambulumbekezdés a legmegfelelőbb 
hely.

Módosítás 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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, és 
az egyes országok gazdasági problémái 
esetén felhasználhatók. Ezt a folyamatot
fokozatosan kell véghezvinni, 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 joga kell 
hogy legyen a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdasági és társadalmi kormányzás
kapcsolatának létrehozása intelligens, 
inkluzív és fenntartható gazdaság- és 
szociálpolitikai intézkedésekre 
támaszkodva lehetővé teheti a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságának javítását. Fontos, hogy 
a KSK-alapok – amennyiben szükséges –
átirányíthatók, és az egyes országok 
gazdasági problémái esetén 
felhasználhatók legyenek. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghezvinni, kezdve a 
partnerségi szerződések módosításával 
egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.



AM\903190HU.doc 61/184 PE489.656v01-00

HU

felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programoknak az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetére gyakorolt 
hatását, valamint a partnerségi szerződés 
korábbi módosításait is. A felfüggesztésre 
irányuló döntéskor a Bizottságnak szintén 
tiszteletben kell tartania a tagállamok 
egyenjogú bánásmódhoz való jogát, és 
különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
pénzeszközöket újra a tagállam 
rendelkezésére kell bocsátani, mihelyst a 
tagállam megteszi a szükséges lépéseket.

Or. fr

Módosítás 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A Bizottságnak az érintett tagállam 
kérésére ad hoc határozatot kell tudnia 
elfogadni az e programra alkalmazandó 
előírásokról és feltételekről, mégpedig a 
strukturális alapokkal és a kohéziós 
alappal kapcsolatos korrekciók és 
felfüggesztések tekintetében felszabaduló
források alapján.

Or. de

Módosítás 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítására, hogy az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiája 
célkitűzéseinek elérése a középpontba 
kerüljön, közös elemeket kell 
meghatározni, amelyek minden programra 
érvényesek. A KSK-alapok programozási 
struktúrái következetességének 
biztosítására a programok elfogadására és 
módosítására irányuló eljárásokat össze 
kell hangolni. A programozásnak 
biztosítania kell az összhangot a közös 
stratégiai kerettel és a partnerségi 
szerződéssel, valamint a KSK-alapok 
összehangolását egymással, a meglévő 
többi pénzügyi eszközzel és az Európai 
Beruházási Bankkal.

(20) Annak biztosítására, hogy a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
elérése és az Unió intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiája célkitűzéseinek elérése a 
középpontba kerüljön, közös elemeket kell 
meghatározni, amelyek minden programra 
érvényesek. A KSK-alapok programozási 
struktúrái következetességének 
biztosítására a programok elfogadására és 
módosítására irányuló eljárásokat össze 
kell hangolni. A programozásnak 
biztosítania kell az összhangot a közös 
stratégiai kerettel és a partnerségi 
szerződéssel, valamint a KSK-alapok 
összehangolását egymással, a meglévő 
többi pénzügyi eszközzel és az Európai 
Beruházási Bankkal.

Or. en

Módosítás 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért különösen szükség van az 
egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal küzdő városok, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ebből a 
célból, és a lehetőségek helyi szintű 
mobilizálásának növelésére, – közös 
szabályok meghatározásával és KSK-
alapokkal való széles körű koordinációval 
– meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 

(21) A Szerződés értelmében a gazdasági 
és társadalmi kohézió elérésének egyik fő 
eszköze a területi kohézió, ezért különösen 
szükség van az egyedi földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdő városok, 
város térségek, funkcionális földrajzi 
egységek és szubregionális területek 
szerepének tisztázására. Ezért az e rendelet 
99. cikkében meghatározott integrált 
területi megközelítésnek kell képeznie a fő 
eszközt az ilyen térségek sikeres 
fenntartható fejlődésének eléréséhez, 
valamint az ezekben a térségekben élő 
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végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

polgárok foglalkoztatásának, a társadalmi 
integrációjának és jólétének 
előmozdításához.

Or. en

Módosítás 247
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért különösen szükség van az 
egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal küzdő városok, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ebből a 
célból, és a lehetőségek helyi szintű 
mobilizálásának növelésére, – közös 
szabályok meghatározásával és KSK-
alapokkal való széles körű koordinációval 
– meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

(21) A Szerződés kiegészítette a gazdasági 
és társadalmi kohézió céljait a területi
kohézióval, és ezért különösen szükség van 
az egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal, többek között etnikai 
feszültségekkel küzdő városok, 
funkcionális földrajzi egységek és 
szubregionális területek szerepének 
tisztázására. Ebből a célból, és a 
lehetőségek helyi szintű mobilizálásának 
növelésére, – közös szabályok 
meghatározásával és KSK-alapokkal való 
széles körű koordinációval – meg kell 
erősíteni és meg kell könnyíteni az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. A legfontosabb a 
kapacitásépítés a helyi érintett felek 
számára. Lényeges alapelv, hogy a helyi 
fejlesztési stratégiák végrehajtására 
irányuló hatáskört a közösség érdekeit 
képviselő helyi akciócsoportokra kell 
ruházni.

Or. en

Módosítás 248
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés



PE489.656v01-00 64/184 AM\903190HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért különösen szükség van az 
egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal küzdő városok, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ebből a 
célból, és a lehetőségek helyi szintű 
mobilizálásának növelésére, – közös 
szabályok meghatározásával és KSK-
alapokkal való széles körű koordinációval 
– meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

(21) A Szerződés a gazdasági és társadalmi 
kohézió célkitűzését kiegészítette a területi 
kohézió céljával, és ezért különösen 
szükség van az egyedi földrajzi vagy 
demográfiai problémákkal küzdő városok, 
funkcionális földrajzi egységek és 
szubregionális területek, különösen a 
hegyvidéki területek szerepének 
tisztázására. Ebből a célból, és a 
lehetőségek helyi szintű mobilizálásának 
növelésére, – közös szabályok 
meghatározásával és KSK-alapokkal való 
széles körű koordinációval – meg kell 
erősíteni és meg kell könnyíteni az adott 
közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek természeti adottságaikból fakadóan különleges kihívások előtt állnak. 
Sokféle problémával kell megküzdeniük, például az elvándorlással és a gazdasági hátránnyal. 
A strukturális alapokon keresztüli támogatás integrált megközelítése ezért itt különösen 
fontos.

Módosítás 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A lehetőségek jobb helyi szintű 
mobilizálása érdekében – közös szabályok 
meghatározásával és a KSK-alapokkal 
szorosan koordinálva – meg kell erősíteni 
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és elő kell segíteni az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztéseket. 
Lényeges alapelv, hogy a helyi fejlesztési 
stratégiák végrehajtására irányuló 
hatáskört a közösség érdekeit képviselő 
helyi akciócsoportokra kell ruházni, 
ideértve a már létező LEADER-
csoportokat is.

Or. en

Módosítás 250
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Az Európai Uniónak támogatnia 
kell az új makroregionális stratégiák 
kidolgozását, különösen az Alpok 
makrorégió stratégiájának kidolgozását.

Or. de

Indokolás

Az Alpok térsége különleges demográfiai és természeti tényezőkből fakadó kihívások előtt áll. 
A makrorégiók célszerű és hasznos eszközök, amelyek segítségével ezekre a kihívásokra 
transznacionális és határokon átnyúló válasz adható. Az Alpok makrorégió létrehozása nagy 
előnyökkel járna a helyi lakosság számára.

Módosítás 251
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek a KSK-alapok hatásának 
megtöbbszörözésében, mivel a 

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó alapok 
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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.

hatásának megtöbbszörözésében, mivel a 
magánszféra és a közszféra forrásainak 
különböző formáit tudják egyesíteni, és 
garantálni tudják a pénzügyi eszközök 
visszaforgatható áramát a stratégiai 
beruházások számára, támogatva a hosszú 
távú stratégiai beruházásokat és fokozva 
az Unió növekedési potenciálját.

Or. en

Módosítás 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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. A támogatásnyújtást 
lehetőségként mindig meg fenn kell 
tartani, annak felelősségét pedig, hogy a 
regionális szükségleteknek leginkább 
megfelelő finanszírozási rendszer kerüljön 
alkalmazásra, a helyi érintetteknek kell 
viselniük.

Or. en

Módosítás 253
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket az egyedi piaci 
szükségletek költséghatékony kezelésére a 
programok célkitűzéseivel összhangban 
kell használni, és azok nem szoríthatják ki 
a magánszférából származó finanszírozást. 
A támogatási intézkedések pénzügyi 
eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés
alapján kell meghozni.

(23) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapok által 
támogatott pénzügyi eszközöket a piac 
nem megfelelő működése esetei vagy az
optimálistól elmaradó befektetési 
helyzetek kezelésére, és ezáltal az egyedi 
piaci szükségletek költséghatékony 
kezelésére a programok célkitűzéseivel 
összhangban kell használni, és azok nem 
szoríthatják ki a magánszférából származó 
finanszírozást. A támogatási intézkedések 
pénzügyi eszközök révén történő 
finanszírozására vonatkozó döntést ezért 
előzetes értékelés alapján kell meghozni, 
amelynek közvetlenül a helyi és regionális 
befektetési szükségleteket és potenciált 
kell középpontba állítania, valamint 
azonosítania kell a magánszektor 
lehetséges részvételét, fel kell mérnie a 
szóban forgó pénzügyi eszközből származó 
hozzáadott értéket, ezáltal biztosítva, hogy 
az európai régiók előtt álló fejlesztési 
kihívásokra rugalmas és hatékony 
válaszok szülessenek.

Or. en

Módosítás 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket az egyedi piaci 
szükségletek költséghatékony kezelésére a 
programok célkitűzéseivel összhangban 
kell használni, és azok nem szoríthatják ki 
a magánszférából származó finanszírozást. 
A támogatási intézkedések pénzügyi 

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket az egyedi piaci 
szükségletek költséghatékony kezelésére a 
programok célkitűzéseivel összhangban 
kell használni, és azok nem szoríthatják ki 
a magánszférából származó finanszírozást. 
A támogatási intézkedések pénzügyi 
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eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés 
alapján kell meghozni.

eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés 
alapján kell meghozni, és a megfelelő 
szinten demokratikus ellenőrzésnek kell 
alávetni.

Or. en

Módosítás 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket az egyedi piaci 
szükségletek költséghatékony kezelésére a 
programok célkitűzéseivel összhangban 
kell használni, és azok nem szoríthatják ki 
a magánszférából származó finanszírozást. 
A támogatási intézkedések pénzügyi 
eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés 
alapján kell meghozni.

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket a piaci szükségletek
és hiányosságok hatékony és 
költséghatékony kezelésére a programok 
célkitűzéseivel összhangban kell használni, 
és azok nem szoríthatják ki a 
magánszférából származó finanszírozást. A 
támogatási intézkedések pénzügyi 
eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés 
alapján kell meghozni.

Or. es

Módosítás 256
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A pénzügyi eszközöket úgy kell 
kialakítani és megvalósítani, hogy azok 
megfelelő kockázatmegosztás alapján 
elősegítsék a magánszektor befektetői és a 
pénzügyi intézetek jelentős részvételét. 
Ahhoz, hogy eléggé vonzóak legyenek a 

(24) A pénzügyi eszközöket úgy kell 
kialakítani és megvalósítani, hogy azok 
megfelelő kockázatmegosztás alapján 
elősegítsék a magánszektor befektetői és a 
pénzügyi intézetek jelentős részvételét. 
Ahhoz, hogy eléggé vonzóak legyenek a 
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magánszektor számára, a pénzügyi 
eszközöket rugalmas módon kell 
kialakítani és megvalósítani. Ezért az 
irányító hatóságoknak a pénzügyi eszközök 
megvalósításának legmegfelelőbb 
formáiról kell dönteniük a célrégiók egyedi 
szükségleteinek figyelembevételével, az 
érintett program célkitűzéseivel 
összhangban.

magánszektor számára, a pénzügyi 
eszközöket rugalmas módon kell 
kialakítani és megvalósítani, és azoknak 
egyszerűnek, katalizátorhatás biztosítónak 
és visszaforgathatónak kell lenniük. Ezért 
az irányító hatóságoknak a pénzügyi 
eszközök megvalósításának 
legmegfelelőbb formáiról kell dönteniük a 
célrégiók egyedi szükségleteinek 
figyelembevételével, az érintett program 
célkitűzéseivel összhangban.

Or. en

Módosítás 257
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) A KSK-alapokból a pénzügyi 
eszközök számára bármikor juttatott 
források mértékének meg kell felelnie a 
tervezett beruházások megvalósításához és 
a végső kedvezményezettek számára 
teljesítendő kifizetésekhez szükséges 
összegnek, beleértve az irányítási 
költségeket és díjakat, amelyeket az üzleti 
tervek és cash-flow előrejelzések alapján 
állapítanak meg egy előre meghatározott –
legfeljebb kétéves – időszakra.

(26) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapokból a 
pénzügyi eszközök számára bármikor 
juttatott források mértékének meg kell 
felelnie a tervezett beruházások 
megvalósításához és a végső 
kedvezményezettek számára teljesítendő 
kifizetésekhez szükséges összegnek, 
beleértve az irányítási költségeket és 
díjakat, amelyeket az üzleti tervek és cash-
flow előrejelzések alapján állapítanak meg 
egy előre meghatározott – legfeljebb 
kétéves – időszakra.

Or. en

Módosítás 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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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 
visszafizetett és megmaradt forrásokat az 
egyéb, például a pénzügyi korrekciókból 
rendelkezésre álló forrásokkal együtt a 
Bizottság irányítása mellett, a növekedést 
leginkább elősegítő prioritások 
figyelembevételével a pénzügyi 
stabilitásukat tekintve jelentős 
nehézségeket tapasztaló tagállamok 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. de

Módosítás 259
Mojca Kleva

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 

(27) Szükséges egyedi szabályokat 
megállapítani a záráskor támogatható 
kiadásként elfogadott összegekre 
vonatkozóan, hogy a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapokból a pénzügyi eszközök 
számára fizetett, irányítási költségeket és 
díjakat is tartalmazó összegeket 
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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.

eredményesen használják fel 
beruházásokra és a végső 
kedvezményezettek számára teljesített 
kifizetésekre. Egyedi szabályokat kell 
megállapítani a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó 
alapokból származó támogatással 
kapcsolatos források ismételt 
felhasználására vonatkozóan is, beleértve a 
programok zárása után megmaradó 
források felhasználását is. A pénzügyi 
eszközök tekintetében részletes 
jelentéstételi rendelkezéseket kell 
meghatározni az irányító hatóságokra, a 
tagállamokra és a Bizottságra 
vonatkozóan. A tagállamoknak a 
végrehajtásról szóló éves jelentéshez 
melléklet formájában külön jelentést kell 
csatolniuk a pénzügyi eszközöket 
magukba foglaló műveletekről. A 
pénzügyi eszközök átláthatóságának és 
hatékonyságának további javítása 
érdekében a Bizottságnak évente össze 
kell foglalnia a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó 
különböző alapok pénzügyi eszközeinek 
felhasználására és eredményességére, a 
tematikus célkitűzésekre és a 
tagállamokra vonatkozóan a 
jelentésekben szereplő információkat.

Or. en

Módosítás 260
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) A Bizottság konkrét cselekvéseket 
készít elő a pénzügyi eszközök 
felhasználásával kapcsolatos információk 
és know-how terjesztésének javítására és 
annak elősegítésére, hogy az irányító 
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hatóságok, pénzügyi közvetítők és a többi 
érintett szereplő szintjén növeljék a 
pénzügyi eszközök alkalmazására és 
kezelésére vonatkozó technikai kapacitást 
a pénzügyi eszközök sikeresebb 
végrehajtása érdekében.

Or. en

Módosítás 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A KSK-alapok figyelemmel kísérési 
és a jelentéstételi struktúráinak 
összehangolása szükséges az irányítási 
struktúrák – minden szinten történő –
egyszerűsítéséhez Fontos biztosítani az 
arányos jelentéstételi követelményeket, de 
az eredményekre vonatkozó átfogó 
információ rendelkezésre állását is a főbb 
felülvizsgálatokkor. A jelentéstételi 
követelményeknek tehát tükrözniük kell az 
egyes években szükséges információkat, és 
összhangba kell őket hozni az 
eredményességértékelés időpontjával.

(29) A KSK-alapok figyelemmel kísérési 
és a jelentéstételi struktúráinak 
összehangolása szükséges az irányítási 
struktúrák – minden szinten történő –
egyszerűsítéséhez Fontos biztosítani az 
arányos jelentéstételi követelményeket, de 
az eredményekre vonatkozó átfogó 
információ rendelkezésre állását is a főbb 
felülvizsgálatokkor. A jelentéstételi 
követelményeknek tehát tükrözniük kell a 
szükséges információkat.

Or. es

Módosítás 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) A KSK-alapok figyelemmel kísérési 
és a jelentéstételi struktúráinak 
összehangolása szükséges az irányítási 

(29) A KSK-alapok figyelemmel kísérési 
és a jelentéstételi struktúráinak 
összehangolása szükséges az irányítási 
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struktúrák – minden szinten történő –
egyszerűsítéséhez Fontos biztosítani az 
arányos jelentéstételi követelményeket, de 
az eredményekre vonatkozó átfogó 
információ rendelkezésre állását is a főbb 
felülvizsgálatokkor. A jelentéstételi 
követelményeknek tehát tükrözniük kell az 
egyes években szükséges információkat, és 
összhangba kell őket hozni az 
eredményességértékelés időpontjával.

struktúrák – minden szinten történő –
egyszerűsítéséhez. Fontos biztosítani az 
arányos jelentéstételi követelményeket, de 
az eredményekre vonatkozó átfogó 
információ rendelkezésre állását is a főbb 
felülvizsgálatokkor. A jelentéstételi 
követelményeknek tehát tükrözniük kell az 
egyes években szükséges információkat.

Or. fr

Módosítás 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(32) A programok tervezésének és a 
végrehajtás minőségének javítása 
érdekében értékelni kell a KSK-alapok 
támogatásának eredményességét és 
hatékonyságát és hatását, továbbá fel kell 
mérni a programoknak a Szerződés 174. 
cikkében meghatározott uniós célkitűzések 
konkrét céljaival, valamint – adott esetben 
– a GDP-vel és a munkanélküliséggel 
kapcsolatos hatását. Ezzel kapcsolatban 
meg kell határozni a tagállamok és a 
Bizottság feladatait.

Or. fr

Módosítás 264
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(33) A programok kidolgozása és 
végrehajtása minőségének javítása, a 
célkitűzések és célok elérhetőségének 
vizsgálata érdekében el kell végezni az 
összes program előzetes értékelését. Az 
előzetes értékelésnek minden egyes 
program esetében tartalmaznia kell az 
uniós és nemzeti jog betartásával, a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításával és a 
megkülönböztetésmentességgel, valamint 
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban az 
e rendeletben meghatározott horizontális 
elvek értékelését.

Or. en
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Módosítás 266
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A program előkészítéséért felelős 
hatóságnak értékelési tervet kell készítenie. 
Az irányító hatóságoknak a programozási 
időszak során értékelniük kell a program 
eredményességét és hatását. Az irányítási 
döntéseket megkönnyítendő az értékelések 
eredményéről értesíteni kell a 
monitoringbizottságot és az Európai
Bizottságot is.

(34) A program előkészítéséért felelős 
hatóságnak értékelési tervet kell készítenie, 
teljes mértékben figyelembe véve a 
projekt- és programirányítással 
kapcsolatos megfontolásokat. Az irányító 
hatóságoknak a programozási időszak 
során értékelniük kell a program 
eredményességét és hatását. Az irányítási 
döntéseket megkönnyítendő az értékelések 
eredményéről értesíteni kell a 
monitoringbizottságot és az Európai 
Bizottságot is.

Or. en

Módosítás 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Célszerű meghatározni az 
intézkedések azon típusait, amelyeket a 
Bizottság vagy a tagállamok 
kezdeményezésére – a KSK-alapokból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.

(36) Célszerű meghatározni az 
intézkedések azon típusait, amelyeket a 
Bizottság vagy a tagállamok 
kezdeményezésére – a KSK-alapokból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
megfelelő szintű technikai 
segítségnyújtást biztosítanak az 5. cikkben 
említett partnereknek annak érdekében, 
hogy elősegítsék bevonásukat és 
részvételüket a partnerségi szerződések 
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előkészítése és végrehajtása, valamint a 
teljes programozási folyamat során. A 
Bizottság kezdeményezésére biztosított 
technikai segítségnyújtásnak támogatnia 
kell a tematikus ernyőszervezeteket, a nem 
kormányzati szervezeteket, társadalmi és 
gazdasági partnereket, valamint a helyi, 
városi és regionális hatóságokat képviselő, 
a kohéziós politika terén uniós szinten 
működő hálózatokat és szövetségeket.

Or. en

Módosítás 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A kiadások támogathatóságának 
kezdeti és végső időpontját meg kell 
határozni oly módon, hogy egységes és 
méltányos szabály vonatkozzon az KSK-
alapok végrehajtására az egész Unióban. A 
programok végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében helyénvaló megállapítani, hogy 
a kiadások támogathatóságának kezdeti 
időpontja megelőzheti 2014. január 1-jét, 
amennyiben az érintett tagállam ezen 
időpontot megelőzően programot nyújt be.
Az uniós alapok hatékony 
felhasználásának garantálására, és az 
uniós költségvetésre irányuló kockázatok 
csökkentésére korlátozásokat kell 
bevezetni a már elvégzett műveletek 
támogatására vonatkozólag.

(38) A kiadások támogathatóságának 
kezdeti és végső időpontját meg kell 
határozni oly módon, hogy egységes és 
méltányos szabály vonatkozzon az KSK-
alapok végrehajtására az egész Unióban. A 
programok végrehajtásának megkönnyítése 
érdekében helyénvaló megállapítani, hogy 
a kiadások támogathatóságának kezdeti 
időpontja megelőzheti 2014. január 1-jét, 
amennyiben az érintett tagállam ezen 
időpontot megelőzően programot nyújt be.

Or. es

Módosítás 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A KSK-alapok általi támogatás 
eredményességének, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják a vállalkozásokba és 
infrastruktúrákba történő befektetések 
hosszú élettartamát, illetve 
megakadályozzák, hogy a KSK-alapokat 
tisztességtelen előny céljaira használják fel. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy erre 
megfelelő egy minimum ötéves időszakot 
alkalmazni, kivéve akkor, ha az állami 
támogatási szabályok más időszakot 
állapítottak meg. Célszerű kizárni az 
ESZA-ból támogatott műveleteket, 
valamint az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a beruházás 
fenntartásra kötelezettségből adódóan nem 
termelő vagy infrastrukturális 
beruházásokat, továbbá a pénzügyi 
eszközökbe bekerülő vagy eszközökből 
származó hozzájárulásokat.

(41) A KSK-alapok általi támogatás 
eredményességének, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják a vállalkozásokba és 
infrastruktúrákba történő befektetések 
hosszú élettartamát, illetve 
megakadályozzák, hogy a KSK-alapokat 
tisztességtelen előny céljaira használják fel. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy erre 
megfelelő egy minimum tízéves időszakot 
alkalmazni, kivéve akkor, ha az állami 
támogatási szabályok más időszakot 
állapítottak meg. Célszerű kizárni az 
ESZA-ból támogatott műveleteket, 
valamint az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a beruházás 
fenntartásra kötelezettségből adódóan nem 
termelő vagy infrastrukturális 
beruházásokat, továbbá a pénzügyi 
eszközökbe bekerülő vagy eszközökből 
származó hozzájárulásokat.

Or. de

Indokolás

Vö. a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó 5. kohéziós jelentésről és stratégiáról szóló, 
2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 77. bekezdésével (2011/2035(INI).

Módosítás 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy a közösségi 
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finanszírozás ne támogassa az Európai 
Unión belüli áthelyezéseket, a 25 millió 
EUR feletti 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.

Or. de

Módosítás 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
41 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41b) A közvetlen működési 
támogatásokkal kapcsolatban figyelembe 
kell venni, hogy a kohéziós politika 
különösen a nagyobb vállalatoknál 
inkább a járulékos hatásokat és nem a 
székhelyre vonatkozó döntéseket 
támogatja. Ezért a nagy 
magánvállalkozások számára nyújtott 
támogatást a jelenlegi gyakorlatnal 
gyakrabban a kutatási és fejlesztési 
beruházásokra kell összpontosítani vagy 
infrastrukturális támogatásként 
közvetetten kell biztosítani.

Or. de

Indokolás

Vö. a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó 5. kohéziós jelentésről és stratégiáról szóló, 
2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 71. bekezdésével (2011/2035(INI).

Módosítás 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
41 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41c) A strukturális alapokról szóló 
általános rendeletnek világos szabályokat 
kell tartalmaznia, amelyek kizárják az 
Unión belüli székhelyáthelyezés bármilyen 
uniós finanszírozását, 25 millióra 
csökkentik az ilyen jellegű beruházások 
felülvizsgálatára vonatkozó küszöbértéket, 
kizárják a nagyvállalatokat a közvetlen 
működési támogatásokból és tízéves 
határidőt szabnak meg a műveletek 
lebonyolítására.

Or. de

Indokolás

Vö. a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó 5. kohéziós jelentésről és stratégiáról szóló, 
2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 71. bekezdésével (2011/2035(INI).

Módosítás 273
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és az ellenőrzési rendszerek 
megfelelő struktúrájának és működésének 
biztosítására, hogy tanúskodni lehessen a 
KSK-alapok törvényes és rendszeres 
felhasználására vonatkozó 
megbízhatóságról. Meg kell határozni a 
tagállamoknak a programok irányítási és 
ellenőrzési rendszereivel kapcsolatos, 
valamint az uniós jogszabályok 
szabálytalan alkalmazásának vagy 
megsértésének megelőzése, felderítése és 

(42) A tagállamoknak megfelelő 
intézkedéseket kell elfogadniuk az 
irányítási és az ellenőrzési rendszerek 
megfelelő struktúrájának és működésének 
biztosítására, hogy tanúskodni lehessen a 
KSK-alapok törvényes és rendszeres 
felhasználására vonatkozó 
megbízhatóságról a projekt- és 
programirányításra vonatkozó nemzetközi 
szabványokkal összhangban. Meg kell 
határozni a tagállamoknak a programok 
irányítási és ellenőrzési rendszereivel 
kapcsolatos, valamint az uniós 
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korrekciója tekintetében fennálló 
kötelezettségeit.

jogszabályok szabálytalan alkalmazásának 
vagy megsértésének megelőzése, 
felderítése és korrekciója tekintetében 
fennálló kötelezettségeit is a rendelet 
cikkében.

Or. en

Módosítás 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
tagállamok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése. A műveletek 
kiválasztása vagy végrehajtása feletti 
ellenőrzés eredményességének és az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének a javítása érdekében az 
irányító hatóság feladatkörét meg kell 
határozni.

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
tagállamok és a regionális és helyi
hatóságok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése. A műveletek 
kiválasztása vagy végrehajtása feletti 
ellenőrzés eredményességének és az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének a javítása érdekében az 
irányító hatóság feladatkörét meg kell 
határozni.

Or. en

Módosítás 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
tagállamok feladata a programok 

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – a tagállamok, valamint 
a választott regionális és helyi hatóságok 
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végrehajtása és ellenőrzése. A műveletek 
kiválasztása vagy végrehajtása feletti 
ellenőrzés eredményességének és az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének a javítása érdekében az 
irányító hatóság feladatkörét meg kell 
határozni.

közös feladata a programok végrehajtása és 
ellenőrzése. A műveletek kiválasztása vagy 
végrehajtása feletti ellenőrzés 
eredményességének és az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének a 
javítása érdekében az irányító hatóság 
feladatkörét meg kell határozni.

Or. fr

Módosítás 276
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A fő irányítási és ellenőrzési 
rendszerek létrehozására és kialakítására 
vonatkozó megfelelő előzetes 
biztosítéknyújtás érdekében a 
tagállamoknak akkreditációs szervezetet 
kell kijelölniük, amelynek feladata az 
irányító és ellenőrző testületek 
akkreditációja, illetve akkreditációjuk 
visszavonása.

törölve

Or. de

Módosítás 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A fő irányítási és ellenőrzési 
rendszerek létrehozására és kialakítására 
vonatkozó megfelelő előzetes 
biztosítéknyújtás érdekében a 
tagállamoknak akkreditációs szervezetet 
kell kijelölniük, amelynek feladata az 

törölve
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irányító és ellenőrző testületek 
akkreditációja, illetve akkreditációjuk 
visszavonása.

Or. en

Indokolás

A cél azon szervek és szereplők elterjedésének elkerülése, amelyek még bonyolultabbá tennék 
az irányítási és ellenőrzési rendszert.

Módosítás 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A fő irányítási és ellenőrzési 
rendszerek létrehozására és kialakítására 
vonatkozó megfelelő előzetes 
biztosítéknyújtás érdekében a 
tagállamoknak akkreditációs szervezetet 
kell kijelölniük, amelynek feladata az 
irányító és ellenőrző testületek 
akkreditációja, illetve akkreditációjuk 
visszavonása.

törölve

Or. es

Indokolás

Az előzetes értékelést az ellenőrző hatóság végzi, majd jóváhagyja az irányítási és ellenőrzési 
rendszert. Az EB azt szeretné, hogy ezenkívül legyen egy másik szervezet – vagy legyen ez 
ugyanaz –, amelyik megállapítja az irányító hatóságnak adandó igazoláshoz szükséges 
folyamatot. Ez az adminisztratív terhek növekedésével járna és ellentétben állna az 
egyszerűsítési folyamattal.

Módosítás 279
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Meg kell határozni a Bizottság 
hatásköreit és feladatait arra vonatkozóan, 
hogy ellenőrizhesse az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek eredményes 
működését, valamint a tagállamokat 
fellépésre szólíthassa fel. A Bizottság 
hatáskörét ki kell terjeszteni olyan
ellenőrzések elvégzésére, ahol a hatékony 
pénzügyi irányítással kapcsolatos kérdések 
állnak a középpontban, annak érdekében, 
hogy az alapok eredményességéről 
következtéseket lehessen levonni.

(45) Meg kell határozni a Bizottság 
hatásköreit és feladatait arra vonatkozóan, 
hogy ellenőrizhesse az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek eredményes 
működését, beleértve a projekt- és 
programirányítási képességeik értékelését 
is, valamint a tagállamokat fellépésre 
szólíthassa fel. A Bizottság hatáskörét ki 
kell terjeszteni olyan ellenőrzések 
elvégzésére, ahol a hatékony pénzügyi 
irányítással kapcsolatos kérdések állnak a 
középpontban, annak érdekében, hogy az 
alapok eredményességéről következtéseket 
lehessen levonni.

Or. en

Módosítás 280
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A programok kezdetén történő 
előfinanszírozási átutalás biztosítja, hogy a 
tagállam támogatást tud nyújtani a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtásához már a program 
elfogadásától. Ezért a KSK-alapokból 
fizetendő kezdeti előfinanszírozási 
összegekre vonatkozó rendelkezéseket kell 
hozni. A kezdeti előfinanszírozást a 
programok zárásakor teljes mértékben el 
kell számolni.

(47) A programok kezdetén történő 
előfinanszírozási átutalás biztosítja, hogy a 
tagállam előzetes támogatást tud nyújtani a 
kedvezményezetteknek már a program
végrehajtásának kezdetétől, amely 
lehetővé teszi e programok a tervezett 
beruházások megvalósításához szükséges 
pénzügyi fenntarthatóságát. Ezért a KSK-
alapokból fizetendő kezdeti 
előfinanszírozási összegekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell hozni. A kezdeti 
előfinanszírozást a programok zárásakor 
teljes mértékben el kell számolni.

Or. pt
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Indokolás

Mivel fennáll az a lehetőség, hogy az Európai Bizottság előfinanszírozást nyújtson a 
tagállamoknak, ez utóbbiaknak is előfinanszírozást kell biztosítaniuk az elfogadott projektek 
kedvezményezettjeinek, elősegítve ezáltal a vállalatok a beruházások megvalósításához 
szükséges likviditását.

Módosítás 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz. E 
keret között az akkreditált szerveknek 
minden egyes program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtania a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolnia kell a hitelesített éves 
beszámolókat, az ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést, valamint egy 
független könyvvizsgálói véleményt és 
ellenőrzési jelentést.

törölve

Or. es

Módosítás 282
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
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alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz. E 
keret között az akkreditált szerveknek 
minden egyes program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtania a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolnia kell a hitelesített éves 
beszámolókat, az ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést, valamint egy
független könyvvizsgálói véleményt és 
ellenőrzési jelentést.

alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz. E 
keretben független könyvvizsgálói 
véleményt és ellenőrzési jelentést kell 
meghatározni.

Or. de

Módosítás 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz. E 
keret között az akkreditált szerveknek 
minden egyes program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtania a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolnia kell a hitelesített éves 
beszámolókat, az ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést, valamint egy 
független könyvvizsgálói véleményt és 
ellenőrzési jelentést.

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz.

Or. en

Módosítás 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller
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Rendeletre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) A pénzügyi fegyelem előmozdítása 
érdekében helyénvaló a programok 
költségvetési kötelezettségvállalása 
bármely részének visszavonására 
vonatkozó rendelkezések megállapítása, 
különösen abban az esetben, amikor egy 
összeg mentesíthető a visszavonás alól, 
főként akkor, amikor a végrehajtási 
késedelmek olyan körülményekre 
vezethetők vissza, amelyek az érintett 
féltől függetlenek, rendkívüliek vagy előre 
nem láthatók, és amelyek minden 
igyekezet ellenére is elkerülhetetlen 
következményekkel járnak.

(51) A pénzügyi fegyelem előmozdítása 
érdekében helyénvaló a programok 
költségvetési kötelezettségvállalása 
bármely részének visszavonására 
vonatkozó rendelkezések megállapítása, 
különösen abban az esetben, amikor egy 
összeg mentesíthető a visszavonás alól, 
főként akkor, amikor a végrehajtási 
késedelmek olyan körülményekre 
vezethetők vissza, amelyek az érintett 
féltől függetlenek, rendkívüliek vagy előre 
nem láthatók, és amelyek minden 
igyekezet ellenére is elkerülhetetlen 
következményekkel járnak. Amennyiben 
valamely tagállam nehéz pénzügyi 
helyzetben van, a Bizottságnak lehetőséget 
kell kapnia arra, hogy a tagállam kérésére 
átvegye a források kezelését és olyan 
egyedi programot hozzon létre, amely 
különösen az érintett tagállam gazdasági 
növekedését mozdítja elő.

Or. de

Módosítás 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) További általános rendelkezésekre van 
szükség az alapok egyedi működésével 
kapcsolatosan. Különösképpen, a 
hozzáadott érték növelése és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
stratégia prioritásaihoz történő hozzájárulás 
növelése érdekében egyszerűsíteni kell 
ezeknek az alapoknak a működését, és a 
növekedést és munkahelyteremtést 

(52) További általános rendelkezésekre van 
szükség az alapok egyedi működésével 
kapcsolatosan. Különösképpen, a 
hozzáadott érték növelése és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégia prioritásaihoz 
történő hozzájárulás növelése érdekében 
egyszerűsíteni kell ezeknek az alapoknak a 
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szolgáló beruházásokkal, valamint az 
európai területi együttműködéssel 
kapcsolatos célokra kell összpontosítani.

működését, és a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal, valamint az európai 
területi együttműködéssel kapcsolatos 
célokra kell összpontosítani.

Or. en

Módosítás 286
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 

(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 strukturális 
alapokból származó beruházások hosszú 
távú fenntarthatóságának biztosítására az 
olyan régiók, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a „konvergencia” célkitűzés 
keretében részesültek támogatásban, 
köztük azok a régiók, amelyek 
ugyanebben az időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 
Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet1 8. cikkének (1) bekezdése 
szerinti fokozatosan kieső régióként 
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céljára. részesültek támogatásban, és amelyekben 
az egy főre jutó GDP a 2007–2013-as 
időszakban 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.
_________________
1 HL L 210., 2006.7.31., 25.o.

Or. de

Indokolás

Az úgynevezett biztonsági hálót, azaz az aktuális támogatás kétharmadát kitevő minimális 
támogatást azon a régiók számára is biztosítani kell, amelyek az adott időszakban (2007–
2013) a konvergencia célkitűzés keretében úgynevezett fokozatosan kieső régiók. Tisztázni 
kell, hogy minden régió idetartozik, köztük az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése szerinti fokozatosan kieső régiók is, amelyek immár kikerülnek a konvergencia 
célkitűzésből, hogy az elért eredményeket meg lehessen szilárdítani.

Módosítás 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 

(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 
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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.

juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A strukturális 
alapokból 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, valamint a jelenleg átmeneti 
státuszú régiók 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.

Or. en

Módosítás 288
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 

(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 strukturális 
alapokból származó beruházások hosszú 
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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.

távú fenntarthatóságának biztosítására az 
olyan régiók, amelyek az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdése 
szerint támogathatók a konvergencia 
célkitűzés alapján, és ahol az egy főre jutó 
GDP meghaladja az EU-27 GDP-
átlagának 75%-át, valamint az 
1083/2006/EK tanácsi rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése szerint átmeneti 
támogatásra voltak jogosultak, 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.

Or. en

Módosítás 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 

(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 és a fejlettebb 
régiók számára juttatni az egy főre jutó 
bruttó hazai termék (GDP) uniós átlaghoz 
viszonyított arányának megfelelően. A 
strukturális alapokból származó 
beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az összes



AM\903190HU.doc 91/184 PE489.656v01-00

HU

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.

olyan régió, amely a 2007–2013-as 
időszakban a „konvergencia” célkitűzés 
keretében támogatásban részesült, köztük 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1260/1999/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi 
rendelet1 8. cikkének (1) bekezdése 
szerinti fokozatosan kieső régiók is, ahol 
az egy főre jutó GDP a 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.

_________________
1 HL L 210., 2006.7.31., 25.o.

Or. de

Módosítás 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 

(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 jelenlegi 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 
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(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.

hazai termék (GDP) uniós átlaghoz 
viszonyított arányának megfelelően. A 
strukturális alapokból származó 
beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása és az 
európai régiók gazdasági növekedésének 
és társadalmi kohéziójának előmozdítása 
érdekében 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, az elért fejlődés 
megszilárdítása céljából 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. A válság valós hatásainak 
kimutatására felül kell vizsgálni a 
felhasznált gazdasági adatokat, és a 
kohéziós politika forrásainak elosztásához 
olyan új kritériumokat is be kell vezetni, 
mint a munkanélküliségi ráta, továbbá be 
kell vezetni egy kiigazítási záradékot, 
amely lehetővé tenné az időszak alatt a 
régiók kategóriájának felülvizsgálatát a 
helyzetükben beállt jelentős változás 
függvényében, ily módon, ha valamely 
régió helyzetében viszonylagos romlás 
következett be, akkor nagyobb támogatást 
kaphat.

Or. es

Indokolás

A kohéziós politika forrásainak regionális szinten történő elosztásához felhasznált gazdasági 
adatok a rendelkezésre álló legutolsó adatok, amelyek nem tükrözik hűen a válság hatásait. 
Ezért be kell vezetni egy kiigazítási záradékot, amely lehetővé tenné az időszak alatt a régiók 
kategóriájának felülvizsgálatát a helyzetükben beállt jelentős változás függvényében, ily 
módon, ha valamely régió helyzetében viszonylagos romlás következett be, akkor nagyobb 
támogatást kaphat.
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Módosítás 291
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 strukturális 
alapokból származó beruházások hosszú 
távú fenntarthatóságának biztosítására az 
olyan régiók, amelyek a 2007–2013-as 
időszakban a „konvergencia” célkitűzés 
keretében támogatásban részesültek, és
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.

Or. de

Indokolás

A méltánytalan szigor és a statisztikai torzítások elkerülése érdekében átmeneti szabályozást 
kell találni.
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Módosítás 292
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

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 strukturális 
alapokból 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. A legkülső régiókat, 
társadalmi és gazdasági helyzetük, 
továbbá a távoli fekvésükre és 
szigetjellegükre visszavezethető magas 
költségek miatt kevésbé fejlett régióknak 
kell tekinteni, amelyeknek előnyt kell 
kovácsolniuk e korlátokból.

Or. pt
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Indokolás

A legkülső régiók természeti adottságai azt igazolják, hogy e régiókra számottevő befolyást 
gyakorolnak a legkülönbözőbb területeken végrehajtandó jelentős beruházások. Ilyen 
értelemben fontos, hogy ezeket kevésbé fejlett régiókként kezelni, és kiaknázni a strukturális 
alapok 2014-2020 közötti időszakában az e régiókra érvényes feltételeket.

Módosítás 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55a) Az alapokból egy prioritási tengelyre 
nyújtott társfinanszírozás mértékének 
modulációja figyelembe veszi a súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő területek, a Kohéziós 
Alap keretében támogatásra jogosult, 
szigeten található tagállamok és egyéb 
szigetek lefedését, azok kivételével, 
amelyeken egy tagállam fővárosa 
található, illetve amelyeknek állandó 
összeköttetésük van a szárazfölddel, 
valamint a tagállam nemzeti jogszabályai 
szerint meghatározott hegyvidéki térségek, 
a ritkán és nagyon ritkán lakott térségek 
és az egyéb súlyos demográfiai 
hátrányban lévő területek lefedését.

Or. en

Módosítás 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg. Lehetővé 
kell tenni, hogy ezt az osztályozást a 
sajátos területek, például a szigetek 
tekintetében kiigazítsák.

Or. en

Módosítás 295
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg. Létre kell 
hozni a régión belüli súlyos 
egyenlőtlenségek és visszatérő szegénység 
által sújtott régiók azonosítására szolgáló 
rendszert, és ezeket az egyenlőtlenségeket 
az alapokon keresztül is kezelni kell a 
szociális, etnikai és a szegénységnek 
betudható feszültségek elkerülése 
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érdekében.

Or. en

Módosítás 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg. Különös 
figyelmet kell fordítani a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiókra, például a nagyon alacsony 
népsűrűségű régiókra és a szigetekre, a 
határokon átnyúló és hegyvidéki 
térségekre, figyelembe véve, hogy ezek a 
területi sajátosságok nem szükségszerűen 
felelnek meg a NUTS-osztályozás jelenleg 
javasolt lebontására.

Or. en

Módosítás 297
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) A megfelelő pénzügyi keret (56) A megfelelő pénzügyi keret 
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meghatározása érdekében a Bizottságnak, 
végrehajtási aktusok által, objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával meg kell 
állapítania a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
indikatív éves felosztását, figyelembe véve 
azt, hogy azokat a régiókat célozzák meg, 
amelyek fejlődése elmarad a többitől, 
beleértve azokat a régiókat, amelyek 
átmeneti támogatásban részesülnek.

meghatározása érdekében a Bizottságnak, 
végrehajtási aktusok által, objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával meg kell 
állapítania a rendelkezésre álló 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
indikatív éves felosztását, figyelembe véve 
azt, hogy azokat a régiókat célozzák meg, 
amelyek fejlődése elmarad a többitől, 
beleértve azokat a régiókat, amelyek 
átmeneti támogatásban részesülnek, 
valamint amelyek szociális, szegénységnek 
betudható és etnikai feszültségeket okozó, 
régión belüli súlyos egyenlőtlenségekkel 
küzdenek.

Or. en

Módosítás 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A Kohéziós Alapnak támogatnia kell 
az európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló […]/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet által 
előirányzott közlekedési infrastrukturális 
projekteket összesen XX euró összegig, 
amelyet kizárólag a Kohéziós Alapból 
támogatásra jogosult tagállamok javára 
kell felhasználni, az utóbbira 
alkalmazandó társfinanszírozási arányok 
mellett. A projektek kiválasztását az 
[európai összekapcsolódási eszköz 
létrehozásáról szóló] […]/2012/EU 
rendelet [11.] cikkében meghatározott 
célkitűzésekkel és kritériumokkal 
összhangban kell elvégezni; 2016. 
december 31-ig azonban a finanszírozásra 
jogosult projektek kiválasztása során 
tiszteletben kell tartani a Kohéziós 
Alapból az európai összekapcsolódási 



AM\903190HU.doc 99/184 PE489.656v01-00

HU

eszközhöz átvitt nemzeti összegeket.

Or. es

Indokolás

Három éves átmeneti időszakra van szükség, amely alatt garantálni kell a szükséges 
összegeket, biztosítandó, hogy valamennyi tagállam felhasználja az Európai Bizottság 
rendelkezésre álló támogatási eszközeit.

Módosítás 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(57) Rögzíteni kell az ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. Egy olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezek az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 
minimális aránya.
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forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezek az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 
minimális aránya.

Or. en

Módosítás 300
Hermann Winkler

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

Or. de

Módosítás 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

törölve
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elkülöníteni eredményességi tartalékként 
minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

Or. en

Módosítás 302
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Módosítás 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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
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Or. it

Indokolás

Az eredményességi tartalék negatív hatással járhat, mivel arra ösztönözheti a tagállamokat és 
a helyi hatóságokat, hogy csak szerény és nem eléggé innovatív célokat tűzzenek ki annak 
érdekében, hogy megkapják a kiegészítő támogatásokat.

Módosítás 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Or. fr

Módosítás 305
Tamás Deutsch

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 

törölve
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tagállam régiókategóriájánál.

Or. en

Módosítás 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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

Or. it

Módosítás 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

(58) Az Európa 2020 célkitűzéseivel és 
céljaival kapcsolatos eredmények és azok 
elérése középpontba helyezésének erősítése 
érdekében a valamely tagállamnak 
juttatott, a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára fordított források öt százalékát lehet
elkülöníteni eredményességi tartalékként
minden egyes alap és régiókategória 
részére az adott tagállamban.
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Or. es

Módosítás 308
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel a 
forrásokat bizonyos feltételek mellett át
kell tudni átcsoportosítani a kevésbé 
fejlett, az átmeneti és a fejlettebb régiók 
között.

Or. de

Indokolás

A támogatásban mutatkozó túlzott egyenlőtlenség elkerülése érdekében a források különböző 
kategóriák közötti belső – például egy szövetségi tartományon belüli – átcsoportosításának 
lehetőségét nyitva kell hagyni.

Módosítás 309
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között,
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között.
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megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2 %-ának mértékéig.

Or. pt

Indokolás

A régiók már rendelkeznek egy külön pénzügyi kerettel, ezért nem szükséges átcsoportosítani 
a forrásokat a régiók között, különösen, ha annak fő kedvezményezettjei a legfejlettebb régiók 
– a kevésbé fejlett régiók kárára. Nyilvánvaló, hogy ennek tovagyűrűző hatása nem járul 
hozzá a Szerződés 174. cikkében említett nagyobb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz. E módosítás összhangban áll a 85. cikk 2. bekezdésének módosításával.

Módosítás 310
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 5%-ának mértékéig.

Or. en

Módosítás 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett és a 
fejlettebb régiók között, kivéve egy vagy 
több tematikus célkitűzés megvalósításával 
kapcsolatos, kellően indokolt körülmények 
esetében, és legfeljebb az adott 
régiókategória teljes juttatása 2%-ának 
mértékéig.

Or. de

Módosítás 312
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 6%-ának mértékéig.

Or. en

Módosítás 313
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)



AM\903190HU.doc 107/184 PE489.656v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59a) A jelenlegi pénzügyi kerettel 
kapcsolatban szerzett tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a finanszírozás 
abszorpciója megköveteli, hogy továbbra 
is a GDP 4%-a legyen a kohéziós 
forráselosztás határértéke.

Or. en

Módosítás 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Valós gazdasági hatás elérése céljából 
e rendelet előírásainak értelmében az 
alapokból származó támogatás nem 
helyettesítheti a tagállamok közkiadásait 
vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásait. Ezen túlmenően, annak 
biztosítása érdekében, hogy az alapokból 
származó támogatás figyelembe vegye a 
szélesebb gazdasági környezetet, a 
közkiadások szintjét azokra az általános 
makrogazdasági feltételekre figyelemmel 
kell meghatározni, amelyek között a 
finanszírozás az évente a tagállamok által 
az 1997. július 7-i, a költségvetési 
egyenleg felügyeletének, valamint a 
gazdaságpolitikák felügyeletének és 
összehangolásának megerősítéséről szóló 
1466/1997/EK rendelet szerint benyújtott 
stabilitási és konvergenciaprogramokban 
leírt mutatók alapján megvalósul. Az 
addicionalitás Bizottság általi, 
partnerségen keresztüli vizsgálatának 
azokra a tagállamokra kell 
koncentrálniuk, amelyekben a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók legalább a 
lakosság 15 %-át fedik le a nekik juttatott 

(60) Valós gazdasági hatás elérése céljából 
e rendelet előírásainak értelmében az 
alapokból származó támogatás nem 
helyettesítheti a tagállamok közkiadásait 
vagy azzal egyenértékű strukturális 
kiadásait. Ezen túlmenően, annak 
biztosítása érdekében, hogy az alapokból 
származó támogatás figyelembe vegye a 
szélesebb gazdasági környezetet, a 
közkiadások szintjét azokra az általános 
makrogazdasági feltételekre figyelemmel 
kell meghatározni, amelyek között a 
finanszírozás az évente a tagállamok által 
az 1997. július 7-i, a költségvetési 
egyenleg felügyeletének, valamint a 
gazdaságpolitikák felügyeletének és 
összehangolásának megerősítéséről szóló 
1466/1997/EK rendelet szerint benyújtott 
stabilitási és konvergenciaprogramokban 
leírt mutatók alapján megvalósul. Az 
addicionalitás Bizottság általi 
vizsgálatának valamennyi régióra ki kell
terjednie. 
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pénzügyi források mértéke szerint.

Or. de

Indokolás

Vö. a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó 5. kohéziós jelentésről és stratégiáról szóló, 
2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 1. bekezdésével (2011/2035(INI).

Módosítás 315
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére. Az operatív programoknak 
meg kell határozniuk azokat a prioritási 
tengelyeket amelyek megfelelnek az adott 
programhoz kiválasztott tematikus 
célkitűzéseknek és az uniós és nemzeti jog 
betartásával, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításával és a 
megkülönböztetésmentességgel, valamint 
a fenntartható fejlődéssel kapcsolatban az 
e rendeletben meghatározott horizontális 
elveknek, ki kell dolgozniuk egy 
következetes intervenciós logikát, amelyet 
a felismert fejlesztési igények kezeléséhez 
alkalmaznak, és meg kell határozniuk az 
eredményességértékelés keretét is. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek ezen alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
alátámasztásához.

Or. en

Módosítás 317
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A KA és az ERFA által nyújtott 
támogatást – kiegészítő jellegük fokozása 
és végrehajtásuk egyszerűsítése céljából –
egyesíteni lehet közös operatív 
programokban az ESZA támogatásával a 
növekedési és munkahely-teremtési cél 
keretében.

(62) A KA és az ERFA által nyújtott 
támogatást – kiegészítő jellegük fokozása 
és a kedvezményezettek a strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének, és 
következésképpen a projektek 
végrehajtásának egyszerűsítése céljából –
ösztönözni lehet több alap együttes 
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kezelését, közös operatív programokban 
egyesítve az ESZA támogatásával a 
növekedési és munkahely-teremtési cél 
keretében.

Or. pt

Indokolás

Több alap együttes kezelése lehetővé teszi, hogy az a kedvezményezett, amely egy projektet 
kíván megvalósítani, már az igénylés benyújtásával támogatáshoz jusson a különféle 
megvalósítani kívánt beruházásokra az ERFA, az ESZA és Kohéziós Alapból. Célja, hogy 
megkönnyítse a projektek kidolgozását és a kedvezményezetteknek ne kelljen külön igényeket 
benyújtaniuk a különféle egyedi finanszírozási programokhoz.

Módosítás 318
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
megkaphassák a lehetőséget, hogy operatív 
programjuk egy részét eredményalapú 
megközelítés alkalmazásával hajtsák végre, 
célszerű közös akciótervet felállítani, 
amely tartalmazza – az operatív program 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges – a 
kedvezményezett által végrehajtandó 
fellépéseket. Az alapok 
eredményorientáltságának egyszerűsítése 
és megerősítése érdekében a közös 
cselekvési terv irányításának kizárólag a 
tervet elfogadó bizottsági határozatban 
közösen elfogadott részcélértékeken, 
kimeneteken és eredményeken kell 
alapulnia. A közös cselekvési terv 
ellenőrzése szintén ezeknek a 
részcélértékeknek, kimeneteknek és 
eredményeknek az elérésére kell 
korlátozódnia. Következésképpen 
szabályokat kell megállapítani annak 
előkészítése, tartalma, elfogadása, 
pénzügyi irányítása és ellenőrzése 

(64) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
megkaphassák a lehetőséget, hogy operatív 
programjuk egy részét eredményalapú 
megközelítés alkalmazásával hajtsák végre, 
célszerű közös akciótervet felállítani, 
amely tartalmazza – az operatív program 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges – a 
kedvezményezett által végrehajtandó 
fellépéseket. Az alapok 
eredményorientáltságának egyszerűsítése 
és megerősítése érdekében a közös 
cselekvési terv irányításának kizárólag a 
tervet elfogadó bizottsági határozatban 
közösen elfogadott projektirányítási 
részcélértékeken, kimeneteken és 
eredményeken kell alapulnia. A közös 
cselekvési terv ellenőrzése szintén ezeknek 
a részcélértékeknek, kimeneteknek és 
eredményeknek az elérésére kell 
korlátozódnia. Következésképpen 
szabályokat kell megállapítani annak 
előkészítése, tartalma, elfogadása, 
pénzügyi irányítása és ellenőrzése 
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tekintetében. tekintetében.

Or. en

Módosítás 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
vagy több operatív program egynél több 
prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott 
tevékenységeket integrált területi 
beruházásként kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.
Amennyiben ezek az adattovábbítások 
személyes adatokat tartalmaznak, a 
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95/46/EK irányelvet és a 45/2001/EK 
rendeletet kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 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 a kohéziós politika 
célkitűzéseivel, valamint az uniós 
polgárok számára valódi jelentőséggel 
bíró kérdésként betöltött szerepükkel 
kapcsolatos tudatosításhoz is.

Or. en

Módosítás 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében, 
valamint annak érdekében, hogy 
világosabban elmagyarázzák az európai 
integrációs folyamat mögött meghúzódó 
gondolkodást a regionális fejlesztés és az 
ágazatokon átívelő cselekvések területén,
valamennyi tagállamnak olyan világos és 
érthető nyelven készített, egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

Or. en

Módosítás 323
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely közérthető és 
könnyen hozzáférhető információkat nyújt 
az összes operatív programról, beleértve az 
egyes operatív programok által támogatott 
műveletek felsorolását.

Or. es
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a közölt információk közérthetők és hozzáférhetők legyenek.

Módosítás 324
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott 
támogatás társfinanszírozási arányát 
szabályozzák, különösen az uniós források 
multiplikátor hatásának növelése céljából. 
A társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 
tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 
régiókategóriánkénti megállapítására.

törölve

Or. de

Módosítás 325
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 
tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű, állami és magánjellegű nemzeti 
támogatás révén való tiszteletben 
tartásához szükség van a társfinanszírozás 
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régiókategóriánkénti megállapítására. maximális arányának régiókategóriánkénti 
megállapítására. A jelenlegi nemzeti 
társfinanszírozási ráta a jelenlegi 
helyzetben nem növelhető, amely már 
most is számos kihívást támaszt a 
régiókkal szemben. A fővárosi 
térségekben, amelyek egyetlen fejlettebb 
régiónak számítanak egy tagállamban, 
több rugalmasságot kell biztosítani.

Or. en

Módosítás 326
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 
tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 
régiókategóriánkénti megállapítására.

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
figyelembe véve a gazdasági kormányzás a 
Stabilitási és Növekedési Paktumból 
fakadó feltételeit az egyes tagállamokban, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 
tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 
régiókategóriánkénti megállapítására..

Or. pt

Indokolás

A társfinanszírozás arányát az egyes tagállamok a Stabilitási és Növekedési Paktumban 
felsorolt gazdasági viszonyai alapján kell kialakítani. Célja, hogy az Európai Bizottság 
rugalmasan növelhesse a társfinanszírozás mértékét és biztosíthassa a projektek 
lebonyolítását, amennyiben egy tagállam jelentős költségvetési nehézségekkel szembesül.
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Módosítás 327
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezért a tagállamoknak egy irányító 
hatóságot, egy igazoló hatóságot és egy 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük valamennyi 
operatív program esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
biztosítására indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállam vagy 
az irányító hatóság közreműködő 
szervezeteket tudjon kijelölni az irányító 
hatóság vagy az igazoló hatóság bizonyos 
feladatainak az elvégzésére. Ebben az 
esetben a tagállamnak egyértelműen meg 
kell határoznia ezek feladatait és funkcióit.

(74) Ezért a tagállamoknak egy irányító 
hatóságot, egy igazoló hatóságot és egy 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük valamennyi 
operatív program esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
biztosítására indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállam vagy 
az irányító hatóság közreműködő 
szervezeteket tudjon kijelölni az irányító 
hatóság vagy az igazoló hatóság bizonyos 
feladatainak az elvégzésére azzal a 
feltétellel, hogy teljes mértékben 
alkalmasak a projekt- és 
programirányításra. Ebben az esetben a 
tagállamnak egyértelműen meg kell 
határoznia ezek feladatait és funkcióit.

Or. en

Módosítás 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
74 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74) Ezért a tagállamoknak egy irányító 
hatóságot, egy igazoló hatóságot és egy 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük valamennyi 
operatív program esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 

(74) Ezért a tagállamoknak egy irányító 
hatóságot, egy igazoló hatóságot és egy 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük valamennyi 
operatív program esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
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biztosítására indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállam vagy 
az irányító hatóság közreműködő 
szervezeteket tudjon kijelölni az irányító 
hatóság vagy az igazoló hatóság bizonyos 
feladatainak az elvégzésére. Ebben az 
esetben a tagállamnak egyértelműen meg 
kell határoznia ezek feladatait és funkcióit.

biztosítására indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállam vagy 
az irányító hatóság közreműködő 
szervezeteket tudjon kijelölni az irányító 
hatóság vagy az igazoló hatóság bizonyos 
feladatainak az elvégzésére azzal a 
feltétellel, hogy teljes mértékben 
alkalmasak a projekt- és 
programirányításra. Ebben az esetben a 
tagállamnak egyértelműen meg kell 
határoznia ezek feladatait és funkcióit.

Or. en

Módosítás 329
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint a projekt 
kiválasztásával. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

(75) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
projekt- és programirányítással, a 
figyelemmel kíséréssel, a pénzügyi 
irányítással és ellenőrzéssel, valamint a
projekt kiválasztásával. Feladatait és 
funkcióit meg kell határozni a rendelet 
cikkeiben.

Or. en

Módosítás 330
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni az ERFA, az ESZA és KA 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
konkrét megszervezését, valamint az 
arányos megközelítés biztosításának 
szükségességét, egyedi rendelkezéseket 
kell hozni az irányító hatóság és az 
igazoló hatóság akkreditálására és az 
akkreditáció visszavonására vonatkozóan.

törölve

Or. de

Módosítás 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni az ERFA, az ESZA és KA 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
konkrét megszervezését, valamint az 
arányos megközelítés biztosításának 
szükségességét, egyedi rendelkezéseket 
kell hozni az irányító hatóság és az 
igazoló hatóság akkreditálására és az 
akkreditáció visszavonására vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Annak érdekében, hogy figyelembe (78) Annak érdekében, hogy figyelembe 
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lehessen venni az ERFA, az ESZA és KA 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
konkrét megszervezését, valamint az 
arányos megközelítés biztosításának 
szükségességét, egyedi rendelkezéseket 
kell hozni az irányító hatóság és az igazoló 
hatóság akkreditálására és az akkreditáció 
visszavonására vonatkozóan.

lehessen venni az ERFA, az ESZA és KA 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
konkrét megszervezését, valamint az 
arányos megközelítés biztosításának 
szükségességét, egyedi rendelkezéseket 
kell hozni az irányító hatóság és az igazoló 
hatóság eljárásaira és működésére
vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A pénzügyi irányítással kapcsolatos 
közös szabályok mellett további 
rendelkezéseket kell hozni az ERFA-ról, az 
ESZA-ról és a Kohéziós Alapról. 
Különösen annak érdekében, hogy a 
Bizottságnak az éves záróelszámolás előtti
megfelelő biztosítékok garantálására, az 
időközi kifizetési kérelmek esetében a 
visszatérítés mértéke annak az összegnek a 
90 %-a kell, legyen, amelyet az operatív 
program elfogadásáról szóló döntésben 
meghatározott egyes prioritási tengelyek 
társfinanszírozási arányának az adott 
prioritási tengely támogatható kiadásaira 
történő alkalmazása eredményez. A 
fennmaradó kifizetendő összegeket az éves 
záróegyenleg után kell kifizetni a 
tagállamoknak, feltéve, hogy megfelelő 
biztosítékot szolgáltattak a záróelszámolás 
alá eső év kiadások támogathatóságához.

(80) A pénzügyi irányítással kapcsolatos 
közös szabályok mellett további 
rendelkezéseket kell hozni az ERFA-ról, az 
ESZA-ról és a Kohéziós Alapról. 
Különösen annak érdekében, hogy a 
Bizottság megfelelő biztosítékokkal
rendelkezzen, az időközi kifizetési 
kérelmek esetében a visszatérítés mértéke 
annak az összegnek a 90 %-a kell legyen, 
amelyet az operatív program elfogadásáról 
szóló döntésben meghatározott egyes 
prioritási tengelyek társfinanszírozási 
arányának az adott prioritási tengely 
támogatható kiadásaira történő alkalmazása 
eredményez. A fennmaradó kifizetendő 
összegeket a lezárás után kell kifizetni a 
tagállamoknak, feltéve, hogy megfelelő 
biztosítékot szolgáltattak a kiadások 
támogathatóságához.

Or. es

Indokolás

Az EB szerint az éves záróelszámolás célja, hogy megkönnyítse az időszak lezárásával 
kapcsolatos munkát, és csökkentse a számviteli dokumentumok visszatartásának idejét. A 
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gyakorlatban azonban hátráltatja a Bizottság által hirdetett egyszerűsítést, mivel egy olyan 
programozási időszakban, amelyben – másrészt – az eredmények értékelésének javítására kell 
összpontosítani, végrehajtása bonyolulttá teszi a folyamatokat.

Módosítás 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Annak biztosítására, hogy a 
kedvezményezettek minél hamarabb 
megkapják a támogatást, és a Bizottságnak 
adott biztosítékok megerősítésére indokolt 
megkövetelni, hogy a kifizetési kérelmek 
csak azokat a kiadásokat tartalmazzák, 
amelyekhez a támogatást kifizették a 
kedvezményezetteknek. Rendelkezni kell 
minden évben az előfinanszírozásról annak 
biztosítására, hogy tagállamok elegendő 
forrással rendelkeznek ahhoz, hogy egy
ilyen rendelkezések szerint járjanak el. Az 
előfinanszírozást minden évben el kell 
számolni a záróelszámolásban.

(81) Annak biztosítására, hogy a 
kedvezményezettek minél hamarabb 
megkapják a támogatást, és a Bizottságnak 
adott biztosítékok megerősítésére indokolt 
megkövetelni, hogy a kifizetési kérelmek 
csak azokat a kiadásokat tartalmazzák, 
amelyekhez a támogatást kifizették a 
kedvezményezetteknek. Gondoskodni kell 
az előfinanszírozásról annak biztosítására, 
hogy a tagállamok elegendő forrással 
rendelkeznek ahhoz, hogy egy ilyen 
rendelkezések szerint járjanak el. Az 
előfinanszírozást a megállapított 
eljárásoknak megfelelően kell elszámolni.

Or. es

Módosítás 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Részletesen meg kell határozni az 
alapokra alkalmazandó éves 
záróelszámolásra vonatkozó eljárást, hogy 
biztosítani lehessen ezen rendelkezések 
egyértelmű alapjait és jogbiztonságát. 
Fontos rendelkezni arról, hogy a 
tagállamoknak meglegyen az a korlátozott 

törölve
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lehetőségük, miszerint az éves 
beszámolóban olyan összeget is 
szerepeltethessenek, amely az ellenőrző 
hatóság által végzett, folyamatban lévő 
eljárás tárgyát képezi.

Or. es

Módosítás 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az éves záróelszámolási eljárást a 
befejezett (ERFA- és KA-)műveletek vagy 
kiadások éves zárásának kell kísérnie. Az 
operatív programok végső zárásával járó 
költségek csökkentésének, a 
kedvezményezettek igazgatási terhei 
csökkentésének és a jogbiztonság 
biztosításának érdekében az éves zárást 
kötelezővé kell tenni, így korlátozva azt az 
időszakot, ameddig tárolni kell a 
háttérdokumentumokat és amely során a 
műveleteket ellenőrizhetik és a pénzügyi 
kiigazításokat kiszabadhatnak.

törölve

Or. es

Módosítás 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Az éves záróelszámolási eljárást a 
befejezett (ERFA- és KA-)műveletek vagy 
kiadások éves zárásának kell kísérnie. Az 
operatív programok végső zárásával járó 

(84) Az éves záróelszámolási eljárást a 
befejezett (ERFA- és KA-)műveletek vagy 
kiadások éves zárásának kell kísérnie. Az 
operatív programok végső zárásával járó 
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költségek csökkentésének, a 
kedvezményezettek igazgatási terhei 
csökkentésének és a jogbiztonság 
biztosításának érdekében az éves zárást 
kötelezővé kell tenni, így korlátozva azt az 
időszakot, ameddig tárolni kell a 
háttérdokumentumokat és amely során a 
műveleteket ellenőrizhetik és a pénzügyi 
kiigazításokat kiszabadhatnak.

költségek csökkentésének, a 
kedvezményezettek igazgatási terhei 
csökkentésének és a jogbiztonság 
biztosításának érdekében a tagállamok 
választhatják az éves zárást is, így 
korlátozva azt az időszakot, ameddig 
tárolni kell a háttérdokumentumokat és 
amely során a műveleteket ellenőrizhetik 
és a pénzügyi kiigazításokat 
kiszabadhatnak.

Or. fr

Módosítás 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
86 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86a) Azon tagállamok esetében, 
amelyeket nehéz pénzügyi helyzet fenyeget 
vagy amelyek nehéz pénzügyi helyzetben 
vannak, és amelyek számára az Unió 
pénzügyi segítség formájában már 
támogató intézkedéseket biztosít, a 
korrigált és/vagy visszafizettetett 
forrásokat és/vagy kamatnyereségeket 
vagy egyéb visszajutott forrásokat a 
Bizottságnak a költségvetési rendelet 53a. 
cikkével összhangban lévő központi 
forráskezelés alapján egy külön program 
keretében a tagállam rendelkezésére kell 
tudnia bocsátani, amely a növekedést 
elősegítő beruházásokra – különösen a 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastrukturális projektekre – helyezi a 
hangsúlyt.

Or. de

Módosítás 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller
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Rendeletre irányuló javaslat
86 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(86b) A nehéz pénzügyi helyzet által 
fenyegetett vagy máris nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállamok pénzügyi 
helyzete további kiéleződésének elkerülése 
érdekében a Bizottságnak a visszafizetett 
vagy felfüggesztett forrásokat e 
tagállamok kérésére a lehető 
leggyorsabban e tagállamok 
rendelkezésére kell tudnia bocsátani egy 
saját irányítása alatt álló külön program 
keretében, amely a növekedés konkrét 
elősegítsére szolgál ( mint például a 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastruktúra támogatása).

Or. de

Módosítás 340
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

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 

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapokból kifizetett támogatásával. 
Különösen csak egy pénzügyi ellenőrzést 
kell elvégezni, amennyiben egy művelet 
teljes támogatható kiadása nem haladja 
meg a 250 000 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. A
Bizottságnak csökkentenie kell az operatív 
programok ellenőrzésével kapcsolatos 
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a kockázattal, a Bizottságnak tudnia kell 
csökkenteni az operatív programok 
ellenőrzésével kapcsolatos munkát, 
amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható.

munkát, amennyiben nincsenek jelentős 
hiányosságok, vagy amennyiben az 
ellenőrző hatóság megbízható.

Or. en

Módosítás 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

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 25 millió EUR 
feletti műveletek esetében a Bizottság 
számára ellenőrzési kötelezettséget kell 
megszabni. Mindazonáltal lehetővé kell 
tenni ellenőrzések bármely időpontban 
történő elvégzését, amennyiben bizonyíték 
van szabálytalanságra, 
székhelyáthelyezésre 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 elmúlt támogatási 
időszakban bebizonyosodott az ellenőrző 
hatóság megbízhatósága.

Or. de
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Módosítás 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

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 csak egy pénzügyi ellenőrzést 
kell elvégezni, amennyiben egy művelet 
teljes támogatható kiadása nem haladja 
meg a 200 000 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.

Or. en

Indokolás

Az operatív programok figyelemmel kísérése során a valódi arányosság biztosítása érdekében 
azt javasoljuk, hogy azokat a támogatható kiadásokat, amelyek nem haladják meg a 200 000 
eurót, legfeljebb csak egy pénzügyi ellenőrzésnek vessék alá.

Módosítás 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 
200 000 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.

Or. en

Módosítás 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
87 preambulumbekezdés

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 

(87) Az uniós ellenőrzések gyakoriságának 
arányosnak kell lenni az Uniónak az 
alapokból kifizetett támogatásával. 
Különösen az elvégzett pénzügyi 
ellenőrzések számát kell csökkenteni
(lehetőség szerint egyre), 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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; a 
növekedési és versenyképességi tartalék 
elosztásával kapcsolatos további 
szabályok; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság 
meghatározása; a pénzügyi eszközök 
részletes szabályozása (előzetes értékelés,
kiadások támogathatósága, nem támogatott 
tevékenységtípusok, támogatások együttes 
alkalmazása, eszközök átruházása és 
kezelése, kifizetési kérelmek, éves 
részletfizetések tőkésítése); nemzeti, 
regionális, transznacionális és határokon 
átnyúló szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, finanszírozási 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; a pénzügyi eszközök részletes 
szabályozása (kiadások támogathatósága, 
nem támogatott tevékenységtípusok, 
támogatások együttes alkalmazása, 
eszközök átruházása és kezelése, kifizetési 
kérelmek, éves részletfizetések tőkésítése); 
nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
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megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

Or. en

Módosítás 346
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
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támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló 
hatóságok akkreditációjának kritériumai,
az általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok,. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; a
helyi fejlesztési stratégiák által lefedett 
terület és lakosság meghatározása; a 
pénzügyi eszközök részletes szabályozása 
(előzetes értékelés, támogatások, 
támogathatóság, nem támogatott 
tevékenységtípusok kombinációja), 
nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szaályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

Or. de
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Indokolás

Igazodás a 20. cikkhez és a 64. cikkhez tartozó módosításokhoz.

Módosítás 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E rendelet bizonyos nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el: a 
partnerség teljesítésének támogatására 
vonatkozó célkitűzések és kritériumokra 
vonatkozó magatartási kódex; közös 
stratégiai keret elfogadása; a növekedési 
és versenyképességi tartalék elosztásával
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület 
és lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 

(88) E rendelet bizonyos nem alapvető 
rendelkezéseinek kiegészítése vagy 
módosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el: a 
pénzügyi eszközök részletes szabályozása 
(előzetes értékelés, támogatások, 
támogathatóság, nem támogatott 
tevékenységtípusok kombinációja), 
nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
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bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

Or. es

Módosítás 348
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; a 
növekedési és versenyképességi tartalék 
elosztásával kapcsolatos további 
szabályok; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság 
meghatározása; a pénzügyi eszközök 
részletes szabályozása (előzetes értékelés, 
kiadások támogathatósága, nem támogatott 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó, ajánlásokat és 
bevált gyakorlatokat tartalmazó
magatartási kódex; az éghajlat-változási 
célkitűzések támogatásával kapcsolatos 
információnyújtáshoz használt 
módszertan; a helyi fejlesztési stratégiák 
által lefedett terület és lakosság 
meghatározásának minimális kritériumai; 
a pénzügyi eszközök részletes 
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tevékenységtípusok, támogatások együttes 
alkalmazása, eszközök átruházása és 
kezelése, kifizetési kérelmek, éves 
részletfizetések tőkésítése); nemzeti, 
regionális, transznacionális és határokon 
átnyúló szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

szabályozása (előzetes értékelés, kiadások 
támogathatósága, nem támogatott 
tevékenységtípusok, támogatások együttes 
alkalmazása, eszközök átruházása és 
kezelése, kifizetési kérelmek, éves 
részletfizetések tőkésítése); nemzeti,
regionális, transznacionális és határokon 
átnyúló szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, a finanszírozási 
megállapodásokba és stratégiai 
dokumentumokba foglalandó 
minimumrendelkezések szabályozása, 
eszközök átruházása és kezelése, irányítási 
és ellenőrzési rendszerek, kifizetési 
kérelmek szabályozása, éves 
részletfizetések tőkésítési rendszerének 
létrehozása; a jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; a 
tagállamok feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében; az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működéséről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat 
modellje, a nemzeti auditok feltételei, az 
auditok során gyűjtött adatok 
felhasználásának szabályai, az irányító 
hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértéke, és az 1083/2006/EK 
rendeletről való átmenetet 
megkönnyítéséhez szükséges mellékletekre 
vonatkozó módosítások és egyedi 
intézkedések. A Bizottságot az V. 
melléklet módosítására is fel kell jogosítani 
a szükséges jövőbeli kiigazítások kezelése 
érdekében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson.

Or. en
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Módosítás 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 
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.

(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 
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, 
valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamok külön programjai.

Or. de

Módosítás 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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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 
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.

(90) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapok 
tekintetében a Bizottságnak meg kell adni 
a jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén tekintetében határozatot fogadjon el 
a következőkről: a partnerségi szerződések 
jóváhagyása, és kötelezettségvállalás-
visszavonás esetében a programok 
elfogadására vonatkozó 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.

Or. en

Módosítás 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés
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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 
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.

(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 
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 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.

Or. en

Módosítás 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
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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 
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.

révén, minden KSK-alap tekintetében 
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
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.

Or. en

Módosítás 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 

(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, a 
programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
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kapcsolódó kifizetések felfüggesztése, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében
a programok elfogadására vonatkozó 
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.

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 rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

Or. es

Módosítás 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek, bizonyos 
vidéki térségek, az ipari átalakulás által 
érintett térségek és a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiók lemaradásának csökkentését a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért ezek uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók, bizonyos vidéki térségek, 
az ipari átalakulás által érintett térségek és 
a súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók – mint 
a legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók, továbbá a 
legkülső régiók, a hátrányos helyzetű 
városi térségek és a távoli határvárosok –



PE489.656v01-00 138/184 AM\903190HU.doc

HU

Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 5. 
cikkben meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

lemaradásának csökkentését a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért ezek uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 5. 
cikkben meghatározott arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

Or. es

Indokolás

A 174. cikkben foglalt régiók mellett figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű városi 
térségeket, a hanyatló vidéki térségeket és a távoli határvárosokat.

Módosítás 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek, bizonyos 
vidéki térségek, az ipari átalakulás által
érintett térségek és a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiók lemaradásának csökkentését a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért ezek uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek, bizonyos 
vidéki térségek, az ipari átalakulás által 
érintett térségek, a legkülső régiók és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók 
lemaradásának csökkentését a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért ezek uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
említett cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e 
cél eléréséhez szükséges mértéket,
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Or. fr

Módosítás 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
93 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93a) Az Európai Tanács 2012. január 30-
i nyilatkozatának megfelelően az Uniónak 
és a tagállamoknak a fenntartható 
növekedés biztosítása érdekében 
modernizálniuk kell gazdaságukat és 
fokozniuk kell a versenyképességet. Az 
Uniónak és a tagállamoknak következetes 
és átfogó megközelítést kell alkalmazniuk, 
amely egyesíti a költségvetési 
konszolidációt fenntartó, intelligens
beruházásokat a jövőbeni növekedést és 
foglalkoztatást elősegítő strukturális 
intézkedésekkel. A jövőbeni növekedés és 
foglalkoztatás – a szubszidiaritás elvének 
tiszteletben tartása mellett – megköveteli 
új, innovatív együttműködési eszközök 
transznacionális, makroregionális szintű 
alkalmazását. E célok elérésének 
biztosítására irányuló törekvésekben 
jelentős szerep hárul a makroregionális 
fejlesztési alapokra, amelyek a közös 
stratégiai keret innovatív részét alkotják. 
A tagállamok közötti makroregionális 
szintű együttműködés – a makroregionális 
fejlesztési alapokon keresztül 
finanszírozott közös nagyprojektek 
megvalósításával – az Unió új céljai és a 
tagállamok érdekei közötti összhangot 
testesíti meg.

Or. sk

Indokolás

Az Unióban napjainkban az az elképzelés uralkodik, hogy az Európai Unió jelenlegi 
strukturális alapjai, illetve a Kohéziós Alap nem igazodnak kellőképpen a megváltozott 
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társadalmi-gazdasági körülményekhez, és teljesítményük a válság hatásainak mérséklésére 
irányuló intézkedések végrehajtása szempontjából sem kielégítő (az uniós közpénzek nem 
megfelelő felhasználásának problémája az új uniós célokkal való összhang hiánya, a 
korrupció, a szabályok megsértése vagy formális teljesítése). E vélekedésből következik az 
olyan intézkedések kidolgozásának szükségessége, amelyek a KSK-alapokból származó 
források nem hatékony és nem megfelelő lehívásának megakadályozására törekednek. A KSK-
alapok nem válhatnak a pénzügyi és gazdasági válság meghosszabbításáért felelős 
eszközökké. Fontos, hogy ehelyett a növekedés és a foglalkoztatás eszközeként működjenek. 
Ezt a tendenciát támasztja alá az Európai Tanács 2012. május 23-án megrendezett informális 
munkavacsoráját követően kiadott, Görögországról szóló euróövezeti sajtóközlemény, amely 
kimondja: „Gondoskodni fogunk arról, hogy az európai strukturális alapok és eszközök 
mozgósításával segítsünk Görögországnak abban, hogy a növekedés és a munkahelyteremtés 
útjára léphessen”. A változások eléréséhez szükséges intézkedések bevezetésének 
elengedhetetlen fontosságáról tanúskodik a kifizetések alakulása és leállítása is több 
tagállamban több operatív program vonatkozásában. Az ezt követően, a 2007–2013 közötti 
pénzügyi időszakra vonatkozóan végzett pénzügyi korrekciók drámai és kedvezőtlen hatást 
gyakorolnak majd több tagállam költségvetésére, ezáltal pedig a költségvetési 
konszolidációra is. Ily módon a görög helyzet a 2014–2020 közötti időszakban több 
tagállamban is megismétlődhet. A fent említett intézkedések megvalósításának színterét a 
makroregionális stratégiák (az Európai Unió balti-tengeri régióra vonatkozóan elfogadott 
stratégiája, az Európai Unió Duna régióra vonatkozóan elfogadott stratégiája, vagy az 
Európai Unió földközi-tengeri térségre és az atlanti-térségre irányuló jövőbeni stratégiája) és 
a bennük meghatározott makrorégiók alkotják. A transznacionális makroregionális stratégiák 
megszüntethetik az egyes tagállamok sikertelenségének kockázatát. Ezen intézkedéseknek 
továbbá komplex megközelítést kell érvényesíteniük, amely a költségvetési konszolidációt 
fenntartó, intelligens beruházást ötvözi a jövőbeni növekedést és foglalkoztatást elősegítő 
strukturális intézkedésekkel. Az intézkedések bevezetésének fontosságáról a tagállamok 
politikai vezetői is nyíltan beszélnek.

Módosítás 357
Ramona Nicole Mănescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet szabályainak tükrözniük kell az 
európai kisvállalkozói intézkedéscsomag 
prioritásait és elveit, és lehetővé kell 
tennie annak végrehajtását európai, 
nemzeti és területi szinten.

Or. en
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Módosítás 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia”: a 
tagállamok és az EU intézkedéseit, 
fellépéseit irányító célok és közös
célkitűzések, amelyeket az „Európa 2020 –
Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés stratégiája” címmel kiadott 
bizottsági közleményben határoztak meg, 
és amelyet – mellékletként (I. melléklet) –
magukban foglalnak a 2010. június 17-én 
az Európai Tanács által elfogadott 
következtetések (A foglalkoztatást és 
növekedést célzó új európai stratégia, 
Kiemelt uniós célok), a tagállamok 
foglalkoztatási politikáinak 
iránymutatásairól szóló, 2010. október 21-i 
tanácsi határozat, továbbá ezen célok és 
közös célkitűzések bármilyen módosítása.

1. „az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia”: a 
tagállamok és az EU intézkedéseit, 
fellépéseit irányító célkitűzések, amelyeket 
az „Európa 2020 – Az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés 
stratégiája” címmel kiadott bizottsági 
közleményben határoztak meg, és amelyet 
– mellékletként (I. melléklet) – magukban 
foglalnak a 2010. június 17-én az Európai 
Tanács által elfogadott következtetések (A 
foglalkoztatást és növekedést célzó új 
európai stratégia, Kiemelt uniós célok), a 
tagállamok foglalkoztatási politikáinak 
iránymutatásairól szóló, 2010. október 21-i 
tanácsi határozat, továbbá e célkitűzések 
bármilyen módosítása.

Or. fr

Módosítás 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb
intézkedésekhez hozzárendelő
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a 

2. „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseinek 
és céljainak elérését lehetővé tevő 
beruházási prioritások koordinálásáról és 
megosztásáról rendelkező 
keretdokumentum, amely mindegyik 
tematikus célkitűzéshez meghatározza 
azokat a mechanizmusokat, amelyek 
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mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

biztosítják a KSK-alapok programozása és 
a tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági, foglalkoztatási, fenntartható 
fejlődéssel kapcsolatos és szociálpolitikái
közötti koherenciát és összhangot.

Or. fr

Módosítás 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és 
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

2. „közös stratégiai keret” (a 
továbbiakban: KSK): e rendelet 
melléklete, amely tartalmazza az egyes 
KSK-alapok által a 2014–2020-as 
támogatási időszakban támogatott ajánlott 
cselekvések nem teljes felsorolását, 
amelyek segítséget nyújtanak a 
tagállamok számára elérni az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és 
céljait, különösen az e rendelet 9. 
cikkében meghatározott tematikus 
célkitűzéseket. A dokumentum 
tartalmazza azokat a mechanizmusokat is, 
amelyek segítenek biztosítani a KSK-
alapok szerinti programozás és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái, 
valamint más vonatkozó uniós politikák és 
eszközök közötti koherenciát és 
összhangot, valamint a KSK-alapok 
közötti koordinációt. A régiók eltérő 
szükségleteit elismerve és a regionális 
fenntartható fejlődéshez szükséges 
rugalmasság biztosítása érdekében a 
tagállamok és a régiók feladata 
kiválasztani a cselekvéseket az ajánlott 
cselekvések nem teljes felsorolását 
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tartalmaz javaslatból.

Or. en

Módosítás 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 362
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „programozás”: szervezésből, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat, 
amelynek célja az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia eléréséhez kapcsolódó uniós és 
tagállami közös fellépések több éven 
keresztüli végrehajtása a többszintű 
kormányzási megközelítés keretében, a 
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lehető legkorábbi szakasztól kezdve 
bevonva a kedvezményezetteket;

Or. en

Módosítás 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. „programozás”: szervezésből, 
döntéshozatalból és a pénzügyi források 
elosztásából álló többlépéses folyamat, 
amelynek célja az uniós és tagállami közös 
fellépések több éven keresztüli 
végrehajtása az Unió fő célkitűzéseinek 
elérése érdekében, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégia révén;

Or. es

Módosítás 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szervezet, 
amely a műveletek kezdeményezéséért 
vagy azok kezdeményezéséért és 
végrehajtásáért felelős. az állami támogatás 
összefüggésében a „kedvezményezett” az a 
szervezet, amely az állami támogatásban 
részesül; a pénzügyi eszközök 
összefüggésében a „kedvezményezett” az a 
szervezet, amely a pénzügyi eszközt 
végrehajtja;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)



AM\903190HU.doc 145/184 PE489.656v01-00

HU

Or. de

Módosítás 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely – legalább részben – hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

Or. fr

Módosítás 366
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében a 
helyi hatóságok hajtanak végre;

Or. en
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Módosítás 367
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a helyi 
hatóságok a megfelelő szintű partnerség 
keretében hajtanak végre;

Or. fr

Módosítás 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló és helyi szinten az integrált 
fenntartható fejlődést célzó műveletek 
koherens csoportja, amely hozzájárul az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket 
meghatározott szubregionális területi 
szinteken partnerség keretében hajtanak 
végre;

Or. en
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Módosítás 369
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében a 
helyi hatóságok hajtanak végre;

Or. en

Módosítás 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében a 
helyi hatóságok hajtanak végre;

Or. en

Indokolás

A helyi hatóságok az uniós regionális fejlesztési stratégia végrehajtásának fő szereplői.
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Módosítás 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket a 
megfelelő szintű partnerség keretében 
hajtanak végre;

16. „helyi fejlesztési stratégia”: a helyi 
célkitűzések és igények teljesítését 
szolgáló műveletek koherens csoportja, 
amely hozzájárul az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
megvalósításához, és amelyeket –
amennyiben szükséges – a megfelelő 
szintű partnerség keretében hajtanak végre;

Or. es

Módosítás 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 17 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. „fokozatos lezárás”: műveletek lezárása 
az éves elszámolás eredményeként, a 
program általános lezárása előtt;

17. „fokozatos lezárás”: műveletek lezárása 
a program általános lezárása előtt;

Or. es

Módosítás 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 18 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. „partnerségi szerződés”: a tagállam 18. „partnerségi szerződés”: a tagállam 
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által a partnerek bevonásával a többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a tagállam a 
KSK-alapok eredményes és hatékony 
felhasználására vonatkozó stratégiáját, 
prioritásait és intézkedéseit határozza meg 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósítása érdekében, és amelyet a 
Bizottság az értékelés és a tagállammal 
folytatott párbeszéd után hagy jóvá;

által a partnerek bevonásával – az e 
rendelet 5. cikkében előírt – többszintű 
irányítási megközelítéssel összhangban 
készített dokumentum, amely a tagállam a 
KSK-alapok eredményes és hatékony 
felhasználására vonatkozó stratégiáját, 
prioritásait és intézkedéseit határozza meg 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
megvalósítása érdekében, miközben 
elismeri a régiók eltérő szükségleteit, és a 
fenntartható regionális fejlődéshez 
garantálja a szükséges rugalmasságot, és 
amelyet a Bizottság az értékelés és a 
tagállammal folytatott párbeszéd után hagy 
jóvá; 

Or. en

Módosítás 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „régiókategória”: a régiók a 82. cikk
(2) bekezdése szerinti besorolása a 
„kevésbé fejlett régió”, az „átmeneti 
régió” vagy a „fejlettebb régió” 
kategóriába;

19. „régiókategória”: a régiók a 82. cikk 
(2) bekezdése szerinti besorolása a 
„kevésbé fejlett régió” vagy a „fejlettebb 
régió” kategóriába;

Or. de

Módosítás 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 24 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. „makrorégió”: az elfogadott 
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makroregionális stratégiában 
meghatározott tagállamok csoportjának 
régióiból álló területi struktúra, egyúttal a 
makroregionális fejlesztési alap 
programterülete;

Or. sk

Indokolás

Új fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
1 rész – 2 cikk – 2 bekezdés – 24 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24b. „makroregionális fejlesztési alap”: a 
makrorégió tagállamainak csoportja által 
megkötött szerződéssel létrehozott, KSK-
alapokból és egyéb forrásokból 
finanszírozott transznacionális 
finanszírozási alap, egyúttal a közös 
stratégiai keret innovatív része.

Or. sk

Indokolás

Új fogalommeghatározásra van szükség.

Módosítás 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
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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.

támogatást nyújtaniuk a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió elérése és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
végrehajtásának érdekében, figyelembe 
véve az integrált iránymutatásokat és a 
nemzeti reformprogramokat.

Or. en

Módosítás 378
Monika Smolková, Anna Záborská

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, valamint a
makroregionális fejlesztési alapok 
programjain 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.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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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, valamint az 
alapok Szerződésen alapuló célkitűzésekre 
irányuló egyedi küldetései végrehajtásának 
érdekében, figyelembe véve az 
alkalmazandó integrált iránymutatásokat 
és a Szerződés 121. cikkének (2) 
bekezdésében az egyes országokra 
vonatkozóan megadott alkalmazandó 
ajánlásoknak, valamint a releváns, a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokat.

Or. en

Módosítás 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 stratégiában 
meghatározott célkitűzések előmozdítása
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 
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elfogadott tanácsi ajánlásokat.

Or. es

Módosítás 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a KSK-alapokból 
származó támogatás összhangban legyen 
az Unió horizontális célokat tartalmazó, 
alkalmazandó politikáival és prioritásaival, 
és kiegészítse az Unió más eszközeit.

Or. en

Módosítás 382
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A tagállamok, illetve az
(alkotmány)jogi keret szerint illetékes 
területi szintek feladata a programok és az 
e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a tagállam intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteinek megfelelően és e 
rendelet, valamint az alapokra vonatkozó 
szabályok betartásával.

Or. de
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Módosítás 383
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a gazdasági és 
társadalmi partnerekkel partnerségben a 
programok és az e rendelet, valamint az 
egyes alapokra vonatkozó szabályok 
szerinti feladatok végrehajtása a megfelelő 
területi szinten, a tagállam intézményi, jogi 
és pénzügyi kereteinek megfelelően és e 
rendelet, valamint az alapokra vonatkozó 
szabályok betartásával.

Or. en

Módosítás 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A tagállamok – a megfelelő területi 
szinten, a tagállam intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteinek megfelelően – és az 
általuk erre a célra kijelölt hatóságok 
feladata a programok és az e rendelet, 
valamint az egyes alapokra vonatkozó 
szabályok szerinti feladatok előkészítése és 
végrehajtása e rendelet, valamint az 
alapokra vonatkozó szabályok betartásával.

Or. fr

Módosítás 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
előkészítése és végrehajtása a megfelelő 
területi szinten, a tagállam intézményi, jogi 
és pénzügyi kereteinek megfelelően és e 
rendelet, valamint az alapokra vonatkozó 
szabályok betartásával.

Or. en

Módosítás 386
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra 
kijelölt hatóságok feladata a programok 
kidolgozása és végrehajtása, valamint az e 
rendelet és az egyes alapokra vonatkozó 
szabályok szerinti feladatok teljesítése a 
megfelelő területi szinten, a tagállam 
intézményi, jogi és pénzügyi kereteinek 
megfelelően és e rendelet, valamint az 
alapokra vonatkozó szabályok betartásával.

Or. es

Indokolás

Az alapok kidolgozásának és végrehajtásának valamennyi fázisában szükség van a 
tagállamok és a megfelelő területi szintre általuk kinevezett szervek részvételére.
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Módosítás 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok 
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 és a kedvezményezett 
méretének tekintetében.

Or. en

Módosítás 388
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 389
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A KSK-alapok végrehajtására és 
felhasználására – különösen a KSK-alapok 
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, és azok minden 
olyan programra alkalmazandók, ahol az 
uniós hozzájárulás kevesebb, mint 
150 millió euró.

Or. en

Módosítás 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat.

(6) A saját felelősségi körüknek 
megfelelően a Bizottság és a tagállamok 
biztosítják az összhangot a KSK-alapok 
között, valamint más uniós politikákkal és 
eszközökkel, beleértve az Unió külső 
fellépései keretében végrehajtottakat.
Különös figyelmet kell fordítani azokra a 
területekre, ahol más uniós alapok 
kifejezetten integrált megközelítést írnak 
elő, mint amilyen a környezet és az 
éghajlat területén végrehajtott integrált 
projektek közös finanszírozása, és adott 
esetben forrásokat kell ezekhez a 
területekhez csoportosítani.



PE489.656v01-00 158/184 AM\903190HU.doc

HU

Or. en

Indokolás

A Parlament többéves pénzügyi keretről szóló állásfoglalásának egyik fő követelése volt, hogy 
valamennyi uniós finanszírozásban általánosan érvényesítsék a környezeti és éghajlati 
kérdéseket. A LIFE program szerinti integrált projektek konkrét érvényesítési eszközök. Ezek 
képesek jelentős mértékben hozzájárulni a források hatékony felhasználásához. A cél az, hogy 
más uniós alapokkal közösen támogassák a fontosabb környezetvédelmi jogszabályok, például 
a hulladékgazdálkodási tervekről és az éghajlat-változási stratégiákról szóló jogszabályok 
végrehajtását, amelyek mind nagy munkahely-teremtési és növekedési potenciállal 
rendelkeznek.

Módosítás 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 84. cikk (4) 
bekezdésében említett, az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalt KA 
összegének és 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 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.

Or. en

Módosítás 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 7 bekezdés
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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 84. cikk (4) 
bekezdése szerint az európai 
összekapcsolódási eszköz számára a 
Kohéziós Alapból juttatott összeg és 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 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.

Or. en

Módosítás 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 költségvetési rendelet 53. cikke b) 
pontjának megfelelően, a 84. cikk (4) 
bekezdése szerint az európai 
összekapcsolódási eszköz számára a 
Kohéziós Alapból juttatott összeg, a 
Bizottság kezdeményezésére az ERFA-
rendelet 9. cikke szerint végrehajtott 
innovatív tevékenységek, a Bizottság 
kezdeményezésére végrehajtott technikai 
segítségnyújtás és a pénzügyi 
nehézségekkel küzdő tagállamok 
támogatására szolgáló, a 22. cikk (2a) 
bekezdésében megnevezett programok
kivételével.
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Or. de

Módosítás 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 
eredményességét, különösen figyelemmel 
kísérés, jelentéstétel és értékelés révén, 
tájékoztatva a potenciális 
kedvezményezetteket a finanszírozási 
lehetőségekről, és nyilvánossá téve a 
kohéziós politika szerepét és eredményeit.

Or. en

Módosítás 395
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az e rendeletben meghatározott 
szabályoknak tükrözniük kell az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag 
prioritásait és elveit, amely európai, 
nemzeti és regionális szinten is 
alkalmazható.

Or. en

Módosítás 396
Hermann Winkler
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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) bekezdésével összhangban partnerséget 
szervez az érintett regionális 
hatóságokkal, valamint az alábbi 
partnerekkel:

Or. de

Módosítás 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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 tagállamok, 
valamint a regionális és helyi hatóságok
partnerséget szerveznek az alábbi 
partnerekkel:

Or. it

Indokolás

A partnerségben a regionális és helyi hatóságoknak, illetve a tagállamoknak egyenrangú 
félként kell részt venniük. 

Módosítás 398
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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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 és a 
választott regionális és helyi hatóságok a 
4. cikk (4) bekezdésével összhangban
partnerséget szerveznek az alábbi 
partnerekkel:

Or. fr

Módosítás 399
Kerstin Westphal

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 
partnerséget szervez a partnerségi 
szerződésnek a 4. cikk (4) bekezdése 
szerinti illetékes regionális és helyi 
hatóságokkal, valamint az alábbi 
partnerekkel való megkötése révén:

Or. de

Módosítás 400
Cornelia Ernst

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 tagállamok, az 
illetékes regionális, helyi, városi és egyéb 
hatóságok és a gazdasági és társadalmi 
partnerek partnerséget szerveznek az 
alábbi partnerekkel:
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Or. en

Módosítás 401
Jens Nilsson

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 és az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az illetékes regionális 
és helyi hatóságokkal a 4. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően kötött 
partnerségi megállapodás révén. A 
tagállamok és az illetékes regionális és 
helyi hatóságok együttműködnek az alábbi 
partnerekkel is:

Or. en

Módosítás 402
Peter Simon

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 
partnerséget szervez a partnerségi 
szerződésnek a 4. cikk (4) bekezdése 
szerinti illetékes regionális, helyi és városi 
hatóságokkal való megkötése révén:

Or. de

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a sikeres kohéziós politika szempontjából milyen jelentőséggel bírnak a 
városok, a partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban a világosság kedvéért a regionális és 
helyi hatóságok mellett a városi hatóságokat is kifejezetten meg kell említeni.
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Módosítás 403
Giommaria Uggias

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 tagállamok, 
valamint a regionális és helyi hatóságok
partnerséget szerveznek az alábbi 
partnerekkel:

Or. it

Módosítás 404
Richard Seeber

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 érdekében a 
tagállam partnerséget szervez az alábbi 
partnerekkel:

Or. en

Módosítás 405
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

törölve
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Or. en

Módosítás 406
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok, amelyek partnerséget is 
szerveznek a b) és c) pontban említett 
partnerekkel;

Or. en

Módosítás 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) más közhatóságok;

Or. it

Indokolás

A partnerségben a regionális és helyi hatóságoknak, illetve a tagállamoknak egyenrangú 
félként kell részt venniük. 

Módosítás 408
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont



PE489.656v01-00 166/184 AM\903190HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más
hatóságok;

a) más illetékes hatóságok;

Or. fr

Módosítás 409
Kerstin Westphal

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) az e bekezdés bevezető mondatában 
említettektől eltérő illetékes hatóságok;

Or. de

Módosítás 410
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) illetékes regionális, helyi, városi, hegyi
és más hatóságok;

Or. fr

Módosítás 411
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) illetékes regionális, helyi, városi,
hegyvidéki és más hatóságok;

Or. en

Módosítás 412
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más 
hatóságok;

a) más közhatóságok;

Or. it

Módosítás 413
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) gazdasági és társadalmi partnerek; 
valamint

törölve

Or. en

Módosítás 414
Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 416
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, és a nemek közötti
egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket, valamint a társadalmi
integrációt előmozdító nem kormányzati 
szervezeteket és a kulturális, oktatási és 
ifjúságpolitika területen működő 
szervezeteket.

Or. en

Módosítás 418
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
a nem kormányzati szervezeteket, valamint 
a férfiak és nők közötti valódi és tényleges
egyenlőségért és a 
megkülönböztetésmentességért küzdő
szervezeteket.

Or. es



PE489.656v01-00 170/184 AM\903190HU.doc

HU

Indokolás

Szükség van a férfiak és nők közötti valódi és tényleges egyenlőségért és a 
megkülönböztetésmentességért küzdő szervezetek részvételére.

Módosítás 419
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a vállalati szövetségeket, 
tudományos és technológiai szervezetek, a 
környezetvédelmi partnereket, civil 
szervezeteket, és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.

Or. pt

Indokolás

A vállalati – üzleti vagy ipari – szövetségeket, mivel kiemelkedő szerepet töltenek be a 
regionális gazdaságok korszerűsítésében és a helyi gazdaságban, be kell vonni a partnerségi 
szerződésekbe. Ugyanez igaz az egyetemekre vagy a technológiai központokra, amelyek 
kulcsfontosságúak a munkavállalók jobb munkaerő-piaci beilleszkedését elősegítő az 
ismeretek javítása szempontjából.

Módosítás 420
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a civil társadalmat képviselő testületek, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
civil szervezeteket, közöttük a társadalmi 
befogadást elősegítő non-profit 
szervezeteket és az egyenlőséget és 
megkülönböztetésmentességet propagáló 
szervezeteket.
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Or. it

Módosítás 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a transznacionális együttműködés, 
oktatás, kultúra és társadalmi integráció 
területén működő egyházak és vallási 
közösségek.

Or. en

Módosítás 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok partnerség képnek 
azokkal az intézményekkel, szervezetekkel 
és csoportokkal, amelyek hatással 
lehetnek a programok végrehajtására, 
illetve amelyeket érinthet a programok 
végrehajtása. Különös figyelmet kapnak 
azok a csoportok, amelyeket érinthetnek a 
programok, de azok befolyásolása esetén 
nehézségekkel szembesülhetnek, 
különösen a leginkább kiszolgáltatott és 
marginalizálódott csoportok.

Or. en

Módosítás 423
Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének és az (1) bekezdésben 
említett partnerségi megállapodásnak 
megfelelően a tagállamok bevonják a 
partnereket a partnerségi szerződés és az 
elért eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. en

Módosítás 424
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok és a választott regionális és 
helyi hatóságok a 4. cikk (4) bekezdésével 
összhangban bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. fr

Módosítás 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a tagállamok 
intézményi struktúrája szerint a 
különböző területi szinteket képviselő
partnereket a partnerségi szerződés és az 
elért eredményekről szóló jelentések 
előkészítésének minden szakaszába és a 
programok előkészítésének, 
végrehajtásának, figyelemmel kísérésének 
és értékelésének minden szakaszába. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. en

Módosítás 426
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének és az (1) bekezdésben 
említett partnerségi megállapodásnak 
megfelelően a tagállamok és az illetékes 
regionális és helyi hatóságok a 4. cikk (4) 
bekezdésével összhangban bevonják a 
partnereket a partnerségi szerződés és az 
elért eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. en
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Módosítás 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok bevonják a partnereket a 
partnerségi szerződés és az elért 
eredményekről szóló jelentések 
előkészítésébe és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. A 
partnerek részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban. A partnerek 
számára egyenlő hozzáférést kell 
biztosítani az e célból nyújtott 
finanszírozáshoz.

Or. en

Módosítás 428
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\903190HU.doc 175/184 PE489.656v01-00

HU

Módosítás 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A többszintű kormányzás 
megközelítésének megfelelően a 
tagállamok együttműködnek a 
partnerekkel a partnerségi szerződés és az 
elért eredményekről szóló jelentések 
előkészítése, valamint a programok 
előkészítése, végrehajtása, figyelemmel 
kísérése és értékelése során. A partnerek 
részt vesznek a programok 
monitoringbizottságaiban.

Or. es

Módosítás 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a 
Bizottság jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási 
kódex elkészítése céljából, amely 
meghatározza a partnerség megvalósítása 
támogatásának és az információk, 
tapasztalatok, eredmények és helyes 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

törölve

Or. es

Módosítás 431
Richard Seeber
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a 
Bizottság jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási 
kódex elkészítése céljából, amely 
meghatározza a partnerség megvalósítása 
támogatásának és az információk, 
tapasztalatok, eredmények és helyes 
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

törölve

Or. de

Módosítás 432
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség 
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának egyedi célkitűzéseit és 
kritériumait, kifejezetten utalva a 
program- és projektirányítási 
képességekre.

Or. en

Módosítás 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosultsággal rendelkezik felhatalmazáson 
alapuló aktusok elfogadására az európai 
magatartási kódex elkészítése céljából, 
amely meghatározza a partnerség 
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

(3) A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
az (1) bekezdésben említett partnerekkel 
folytatott átfogó, uniós szintű konzultációt 
követően jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási kódex 
a bevált gyakorlatok alapján történő 
elkészítése céljából, amely meghatározza a 
partnerség partnerségi szerződések és 
programok előkészítése, végrehajtása és 
figyelemmel kísérése során történő 
végrehajtásának és az információk, 
tapasztalatok, eredmények és bevált
gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

Or. en

Módosítás 434
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 142. cikknek megfelelően a 
Bizottság jogosultsággal rendelkezik 
felhatalmazáson alapuló aktusok 
elfogadására az európai magatartási kódex 
elkészítése céljából, amely meghatározza a 
partnerség megvalósítása támogatásának és 
az információk, tapasztalatok, eredmények 
és helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és 
kritériumait.

(3) El kell készíteni egy európai 
magatartási kódexet, amely a partnerség 
megvalósítása támogatásának és az 
információk, tapasztalatok, eredmények és 
helyes gyakorlatok tagállamok közötti 
megosztásának célkitűzéseit és kritériumait 
illetően ajánlásokat és bevált 
gyakorlatokat tartalmaz. A Bizottság a 
142. cikknek megfelelően jogosult 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására ezen európai magatartási 
kódex összeállítása érdekében.

Or. en
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Módosítás 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai magatartási kódexnek 
többek között a következő előírásokat kell 
felvázolnia:
a) minimumkövetelmények a partnerek 
átlátható kiválasztásának, valamint a 
politikai folyamatban betöltött szerepük és 
felelősségi köreik tisztázásának biztosítása 
céljából;
b) minimumkövetelmények és annak 
jelzése, hogy miként azonosítják az adott 
partnereket, a különböző területi szintek 
hatóságaitól kezdve a társadalmi és 
gazdasági partnereken és a civil 
társadalmon át az egyenlőség és a 
megkülönböztetésmentesség 
előmozdításáért felelős szervekig;
c) az illetékes nemzeti, regionális és helyi 
hatóságok közötti együttműködési eljárás;
d) iránymutatás arról, hogy a partnerséget 
miként kell hozzáigazítani a 
programokhoz, beleértve többszörös 
finanszírozási forrással rendelkező 
programokat, közös cselekvési terveket és 
az integrált területi beruházásokat is;
e) minimumkövetelmények annak 
biztosítására, hogy a partnereket 
ésszerűen bevonják a partnerségi 
szerződések és a programok 
előkészítésébe;
f) a partnerségek hatékony 
megszervezésének biztosítása érdekében 
kialakított eljárásokra vonatkozó 
minimumkövetelmények;
g) iránymutatás a partnerek 
monitoringbizottságba, 
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projektkiválasztásba, figyelemmel 
kísérésbe és értékelésbe való bevonásáról;
h) a partnereknek nyújtandó 
iránymutatásra és a partnerek körében a 
kapacitásépítés elősegítésére vonatkozó 
minimumkövetelmények;
i) a bevált gyakorlatok tagállamok közötti 
cseréjére szolgáló keret felvázolása.

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében jobban meg kell határozni a rendeletben a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályát, amelyeken keresztül elfogadják az európai 
magatartási kódexet.

Módosítás 436
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A magatartási kódex számos 
partnerségi kritériumot határoz meg, 
amelyek a partnerségi szerződés részét 
fogják képezni. Ezek a partnerségi 
kritériumok a következő minimális 
előírásokat ölelik fel:
a) a formális partnerséget létrehozó 
partnerintézmények bemutatása;
b) az illetékes nemzeti, regionális és helyi 
intézményekkel folytatandó 
együttműködési eljárás, amely kötelező 
erővel bíró szavazati jogokat biztosít a 
partnerségi döntésekben, beleértve az 
operatív program módosítását is;
c) a partnerintézmények által a nemzeti 
iránymutatások és a kiegészítő 
végrehajtási szabályok kidolgozása során 
folytatott formális konzultációs eljárás 
bemutatása;
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e) a programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe bevont érintett felek 
bemutatása;
f) az eljárások és fejlesztési és beruházási 
partnerségi szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumok, valamint az operatív 
programok átláthatósága.

Or. en

Módosítás 437
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A magatartási kódex számos 
partnerségi kritériumot határoz meg, 
amelyek a partnerségi szerződés és az 
operatív programok részét fogják képezni. 
Ezek a partnerségi kritériumok a 
következő minimális előírásokat ölelik fel:
a) a formális partnerséget létrehozó 
partnerintézmények bemutatása;
b) az illetékes nemzeti, regionális és helyi 
intézményekkel folytatandó 
együttműködési eljárás, amely kötelező 
erővel bíró szavazati jogokat biztosít a 
partnerségi döntésekben, beleértve az 
operatív program módosítását is;
c) a partnerintézmények által a nemzeti 
iránymutatások és a kiegészítő 
végrehajtási szabályok kidolgozása során 
folytatott formális konzultációs eljárás 
bemutatása;
e) az operatív programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe bevont érintett felek 
bemutatása;
f) az eljárások és fejlesztési és beruházási 
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partnerségi szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumok, valamint az operatív 
programok átláthatósága.
Ezeket a kritériumokat előzetesen 
ellenőrzik, és a tagállamok évente 
jelentést készítenek ezekről a 
Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

E módosítás már a rendelet szintjén pontosítani kívánja a javasolt magatartási kódexet annak 
érdekében, hogy a Lisszaboni Szerződés szellemében az összes szinten valóban 
megvalósuljanak a többszintű kormányzás és a partnerség elvei.

Módosítás 438
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A magatartási kódex számos 
partnerségi kritériumot határoz meg, 
amelyek a partnerségi szerződés és az 
operatív programok részét fogják képezni. 
Ezek a partnerségi kritériumok a 
következő minimális előírásokat ölelik fel:
a) a formális partnerséget létrehozó 
partnerintézmények bemutatása;
b) az illetékes nemzeti, regionális és helyi 
intézményekkel folytatandó 
együttműködési eljárás, amely kötelező 
erővel bíró szavazati jogokat biztosít a 
partnerségi döntésekben, beleértve az 
operatív program módosítását is;
c) a partnerintézmények által a nemzeti 
iránymutatások és a kiegészítő 
végrehajtási szabályok kidolgozása során 
folytatott formális konzultációs eljárás 
bemutatása;
d) az operatív programok előkészítésébe, 
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végrehajtásába, nyomon követésébe és 
értékelésébe bevont érintett felek 
bemutatása;
e) az eljárások és fejlesztési és beruházási 
partnerségi szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumok, valamint az operatív 
programok átláthatósága.
Ezeket a kritériumokat előzetesen 
ellenőrzik, és a tagállamok évente 
jelentést készítenek ezekről a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 439
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Ezeket a kritériumokat előzetesen 
ellenőrzik, és a tagállamok évente 
jelentést készítenek ezekről a 
Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindegyik KSK-alap esetében a 
Bizottság legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel a KSK-alapokból
származó támogatás megvalósulásáról.

(4) Mindegyik, a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet hatálya alá tartozó alap
esetében a Bizottság legalább évente egy 
alkalommal tanácskozik a partnereket 
uniós szinten képviselő szervezetekkel a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 



AM\903190HU.doc 183/184 PE489.656v01-00

HU

hatálya alá tartozó alapokból származó 
támogatás megvalósulásáról.

Or. en

Módosítás 441
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Mindegyik KSK-alap esetében a 
Bizottság legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel a KSK-alapokból 
származó támogatás megvalósulásáról.

(4) Mindegyik KSK-alap esetében a 
Bizottság legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel a KSK-alapokból 
származó támogatás megvalósulásáról. E 
célból a Bizottság előzetes elemzés végez e 
végrehajtásról és az érintett felek, 
különösen a gazdasági és társadalmi 
partnerek részvételéről.

Or. en

Módosítás 442
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a 
partnereket támogassák a 
kapacitásépítésben, annak érdekében, 
hogy azok eredményesen vehessenek részt 
a partnerségben és a nyilvános 
konzultációs eljárásban.

Or. en
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Módosítás 443
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Mindegyik KSK-alap esetében a 
Bizottság legalább évente egy alkalommal 
tanácskozik a partnereket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel a KSK-alapokból 
származó támogatás megvalósulásáról.
(Ennek kell lennie az (5) bekezdésnek.)

Or. en


