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Módosítás 43
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint
a rendkívül gyéren lakott, a szigeti, a 
határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Or. en

Módosítás 44
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók társadalmi 



PE490.976v01-00 4/177 AM\903764HU.doc

HU

szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

és gazdasági fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók lemaradásának 
csökkentéséhez, amelyek közül kiemelt 
figyelemmel kell kezelni a 
leghátrányosabb helyzetű régiókat és
mikrorégiókat, mint például a súlyos 
gazdasági és társadalmi kihívásokkal 
küzdő régiókat, valamint az olyan súlyos 
és állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a szigeti, a 
határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Or. en

Módosítás 45
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
az EUMSZ 349. cikkének hatálya alá 
tartozó régiók, a szigeti, a határon átnyúló 
és a hegyvidéki régiók.

Or. fr

Módosítás 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók. A Szerződés 349. cikkével 
összhangban a legkülső régiókra a 
strukturális alaphoz való hozzáférés 
feltételeire és a horizontális uniós 
programokra vonatkozó külön 
intézkedések alkalmazhatók.

Or. fr

Indokolás

Az Európai Parlamentnek „a kohéziós politika szerepéről az Európai Unió legkülső régióiban 
az Európa 2020 stratégiával összefüggésben” (2011/2195(INI) megfogalmazott 
állásfoglalásával összhangban a kohéziós politikának továbbra is általában véve az európai 
régiók, és különösen a legkülső régiók közötti különbségek csökkentését célzó európai fellépés 
egyik fő eszközének kell maradnia. 

Módosítás 47
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy az A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy az 



PE490.976v01-00 6/177 AM\903764HU.doc

HU

Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók, valamint a Szerződés 349. cikke 
szerinti legkülső régiók.

Or. pt

Indokolás

E módosítás célja, hogy a súlyos és állandó hátrányban lévő régiók közé sorolja a legkülső 
régiókat, amelyek – egységes földrajzi és strukturális jellegzetességekkel rendelkező, sajátos 
helyzetű régióként – a kohéziós politika által érintett régiók között külön említést érdemelnek.

Módosítás 48
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy segítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
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régiók. régiók, mert ezeknek különösen meg kell 
küzdeniük a gazdasági hátrányokkal és az 
ezzel összefüggő elvándorlással.

Or. de

Indokolás

Az elvándorlás a hegyvidéki térségekben egy különösen komolyan veendő probléma, amely a 
lakosságot gazdasági és demográfiai szempontból súlyos kihívások elé állítja.

Módosítás 49
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Szerződés 174. cikke kimondja, 
hogy kiemelt figyelemmel kell kezelni a 
vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határ menti és 
a hegyvidéki régiók.

Or. pt

Módosítás 50
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Szerződés 349. cikke kimondja, 
hogy egyedi intézkedéseket kell elfogadni 
a legkülső régiók gazdasági és társadalmi 
helyzetének figyelembevétele érdekében, 
amelyet a fejlődésüket súlyosan hátráltató 
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bizonyos egyedi jellemzők tovább 
súlyosbítanak.

Or. pt

Módosítás 51
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése érdekében az egyedi 
rendelkezések jelentős egyszerűsítéseket 
eredményeznek minden érintett szinten: a 
kedvezményezettek, a programhatóságok, a 
részt vevő tagállamok és harmadik 
országok, valamint a Bizottság szintjén.

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése érdekében – különös
tekintettel az Európa 2020 célkitűzéseinek 
elérésére – az egyedi rendelkezések 
jelentős egyszerűsítéseket eredményeznek 
minden érintett szinten: a 
kedvezményezettek, a programhatóságok, a 
részt vevő tagállamok és harmadik 
országok, valamint a Bizottság szintjén.

Or. en

Módosítás 52
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése érdekében az egyedi 
rendelkezések jelentős egyszerűsítéseket 
eredményeznek minden érintett szinten: a 
kedvezményezettek, a programhatóságok, a 
részt vevő tagállamok és harmadik 
országok, valamint a Bizottság szintjén.

(3) Az uniós kohéziós politika hozzáadott 
értékének növelése érdekében az egyedi 
rendelkezések jelentős egyszerűsítéseket 
eredményeznek minden érintett szinten: a 
kedvezményezettek, a programhatóságok, a 
részt vevő tagállamok, a regionális és helyi 
hatóságok, és harmadik országok, valamint 
a Bizottság szintjén.

Or. fr
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Módosítás 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, rossz 
vagy hiányzó infrastruktúra – ideértve a 
közlekedési hálózatok szűk 
keresztmetszeteit is – nem megfelelő üzleti 
környezet, a helyi és regionális 
közigazgatások közötti hálózatok hiánya, a 
kutatás és innováció hiánya, az információs 
és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, a kulturális csere és az 
idegenforgalmi infrastruktúra fejlesztése, 
határokon átnyúló munkaerő-piaci 
integráció, egyetemek vagy egészségügyi 
központok közötti együttműködés), 
egyúttal erősítve az együttműködés 
folyamatát az Unió általános összehangolt 
fejlődése érdekében. Az észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét és 
megbékélést célzó programok esetében az 
ERFA hozzájárul az érintett régiók 
társadalmi és gazdasági stabilitásának 
elősegítéséhez is, mindenekelőtt a 
közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Or. en
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Módosítás 54
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében.
Az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz kapcsolat a közlekedés, a 
helyi közlekedés, a villamosenergia-
hálózat, de az információs és 
kommunikációs technológiák területén is,
nem megfelelő üzleti környezet, 
nehézségek a mentőszolgálatok számára, a 
helyi és regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. de
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Módosítás 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a nők alacsony 
munkaerő-piaci részvétele, nemek közötti 
bérszakadék, a helyi és regionális 
közigazgatások közötti hálózatok hiánya, a 
kutatás és innováció hiánya, az információs 
és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. en

Módosítás 56
László Surján
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, 
emberierőforrás- és kapacitáshiány a 
regionális fejlesztés tekintetében, a helyi 
és regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
A határokon átnyúló programok, például 
az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, a békét és 
megbékélést célzó programok esetében az 
ERFA hozzájárul az érintett régiók 
társadalmi és gazdasági stabilitásának 
elősegítéséhez is, mindenekelőtt a 
közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Or. en

Módosítás 57
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében, 
miközben különösen a makrorégiók 
európai hozzáadott értékét kell 
hangsúlyozni. Az Észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét és 
megbékélést célzó programok esetében az 
ERFA hozzájárul az érintett régiók 
társadalmi és gazdasági stabilitásának 
elősegítéséhez is, mindenekelőtt a 
közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek a természeti hátrányok miatt különleges kihívásokkal szembesülnek. A 
hegyvidéki területeknek szerteágazó problémákkal, mint például az elvándorlással és a 
gazdasági hátrányokkal kell megküzdeniük. Ezért kívánatos e régiók külön említése. A 
makrorégiók fontos és hasznos eszközök ahhoz, hogy e kihívásokkal transznacionális és a 
határokon átnyúló szinten szálljanak szembe.
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Módosítás 58
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás, a 
munkaerőpiac átláthatóságának hiánya és 
a meglévő munkaügyi és társadalmi 
normák), és kiaknázza a határterület még 
feltáratlan lehetőségeit (határokon átnyúló 
kutatási és innovációs rendszerek és 
klaszterek kialakítása, határokon átnyúló 
munkaerő-piaci integráció és a munkaerő 
mobilitása előtt álló akadályok 
felszámolása, valamint tájékoztatás, 
tanácsadás és munkaközvetítés a mobilis 
munkavállalók számára, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. en
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Módosítás 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, az oktatási rendszerek, 
elsősorban az egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), a határokon átnyúló 
regionális kultúrák értékének előtérbe 
helyezése, egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. fr
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Módosítás 60
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés és az idegenforgalmi 
ágazaton belüli projektfejlesztés), egyúttal 
erősítve az együttműködés folyamatát az 
Unió általános összehangolt fejlődése 
érdekében. Az észak-Írország és Írország 
szomszédos megyéi között megvalósuló, 
határokon átnyúló, a békét és megbékélést 
célzó programok esetében az ERFA
hozzájárul az érintett régiók társadalmi és 
gazdasági stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. it

Módosítás 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség –
elsősorban a szigeteken fekvő régiók 
esetében – és a hatékony közlekedési 
hálózat hiánya, nem megfelelő üzleti 
környezet, a helyi és regionális 
közigazgatások közötti hálózatok hiánya, a 
kutatás és innováció hiánya, az információs 
és kommunikációs technológiák 
alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. fr

Módosítás 62
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a társadalmi befogadást és
a közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Or. fr

Módosítás 63
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 
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kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza.

kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza. A makrorégiók 
kialakítása során támogatni kell a közös 
infrastrukturális vagy természeti 
kihívásokkal szembesülő transznacionális 
területeket, mint például az alpesi térség 
esetében.

Or. de

Indokolás

Az alpesi térség külön demográfiai és természeti kihívásokkal szembesül. A makrorégiók 
fontos és hasznos eszközök ahhoz, hogy e kihívásokkal transznacionális és a határokon 
átnyúló szinten szálljanak szembe. Az alpesi térségben egy makrorégió megalapítása jelentős 
előnyökkel járna a helyi lakosságra nézve.

Módosítás 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 
kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza.

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 
kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza. Ezenkívül támogatni 
kell a határokon átnyúló programokban 
nem érintett határrégiók közötti stratégiai 
együttműködéseket.

Or. es

Módosítás 65
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A régiók közötti együttműködés célja a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítése a régiók közötti 
tapasztalatcsere ösztönzésével, a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célkitűzésének 
keretében indítandó működési programok 
tervezésének és végrehajtásának 
elősegítése céljából. Különösen elő kell 
segítenie az együttműködést az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek, illetve a 
párbeszédet a kutatók és kutatóintézetek 
között a hetedik kutatási keretprogramba 
tartozó „tudásrégiók” és „a 
konvergenciában és a legkülső régiókban 
rejlő kutatási potenciál” alapján.

(7) A régiók közötti együttműködés célja a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítése a régiók közötti 
tapasztalatcsere ösztönzésével, a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások erősítését célzó
működési programok tervezésének és 
végrehajtásának elősegítése céljából. 
Különösen elő kell segítenie az 
együttműködést az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek, illetve a 
párbeszédet a kutatók és kutatóintézetek 
között a hetedik kutatási keretprogramba 
tartozó „tudásrégiók” és „a 
konvergenciában és a legkülső régiókban 
rejlő kutatási potenciál” alapján.

Or. en

Módosítás 66
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A régiók közötti együttműködés célja a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítése a régiók közötti 
tapasztalatcsere ösztönzésével, a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célkitűzésének 
keretében indítandó működési programok 
tervezésének és végrehajtásának 
elősegítése céljából. Különösen elő kell 
segítenie az együttműködést az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek, illetve a 
párbeszédet a kutatók és kutatóintézetek 
között a hetedik kutatási keretprogramba 
tartozó „tudásrégiók” és „a 
konvergenciában és a legkülső régiókban 
rejlő kutatási potenciál” alapján.

(7) A régiók közötti együttműködés célja a 
kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítése a régiók közötti 
tapasztalatcsere ösztönzésével, a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célkitűzésének 
keretében indítandó működési programok 
tervezésének és végrehajtásának 
elősegítése céljából. Különösen elő kell 
segítenie az együttműködést az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek, illetve a 
párbeszédet a kutatók és kutatóintézetek 
között a hetedik kutatási keretprogramba 
tartozó „tudásrégiók” és „a 
konvergenciában és a legkülső régiókban 
rejlő kutatási potenciál” alapján. Ennek az 
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együttműködésnek magában kell foglalnia 
a kiváló kutatási központok és a kevésbé 
fejlett régiókban található feltörekvő 
kutatóintézetek összekapcsolását, az 
ikerintézmények munkatársai közötti 
cseréket, a szakértői tanácsadást és 
segítségnyújtást, valamint kiválósági 
központoknak az érintett kevésbé fejlett 
régiókban való létrehozását célzó közös 
stratégiák kidolgozását.

Or. en

Módosítás 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A határokon átnyúló együttműködés a 
szárazföldi és tengeri határok mentén 
elhelyezkedő régiókat támogatja. Az előző 
programozási időszakok tapasztalatai 
alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni a 
határokon átnyúló területek jegyzékének 
meghatározására, hogy e területek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok keretében egyszerűbben 
jussanak támogatáshoz az együttműködési 
programokon keresztül. A jegyzék 
összeállításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a koherencia biztosításához 
szükséges kiigazításokat, elsősorban a 
szárazföldi és tengeri határok tekintetében, 
valamint a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban meghatározott 
programterületek folyamatosságának 
biztosítása céljából. Ezek a módosítások 
csökkenthetik vagy növelhetik a jelenlegi 
programterületek kiterjedését, illetve a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok számát, de megengedhetik a 
földrajzi átfedéseket.

(9) A határokon átnyúló együttműködés a 
szárazföldi és tengeri határok mentén 
elhelyezkedő régiókat támogatja. Az előző 
programozási időszakok tapasztalatai 
alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni a 
határokon átnyúló területek jegyzékének 
meghatározására, hogy e területek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok keretében egyszerűbben 
jussanak támogatáshoz az együttműködési 
programokon keresztül. A jegyzék 
összeállításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a koherencia biztosításához 
szükséges kiigazításokat, elsősorban a 
szárazföldi és tengeri határok tekintetében, 
valamint a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban meghatározott 
programterületek folyamatosságának 
biztosítása céljából. Ezek a módosítások 
csökkenthetik vagy növelhetik a jelenlegi 
programterületek kiterjedését –
mindenekelőtt azért, hogy lehetővé tegyék 
az Unió külső határait alkotó tengeri 
területek együttműködését –, illetve a 
határokon átnyúló együttműködési 
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programok számát, de megengedhetik a 
földrajzi átfedéseket.

Or. es

Módosítás 68
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A határokon átnyúló együttműködés a 
szárazföldi és tengeri határok mentén 
elhelyezkedő régiókat támogatja. Az előző 
programozási időszakok tapasztalatai 
alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni a 
határokon átnyúló területek jegyzékének 
meghatározására, hogy e területek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok keretében egyszerűbben 
jussanak támogatáshoz az együttműködési 
programokon keresztül. A jegyzék 
összeállításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a koherencia biztosításához 
szükséges kiigazításokat, elsősorban a 
szárazföldi és tengeri határok tekintetében, 
valamint a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban meghatározott 
programterületek folyamatosságának 
biztosítása céljából. Ezek a módosítások 
csökkenthetik vagy növelhetik a jelenlegi 
programterületek kiterjedését, illetve a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok számát, de megengedhetik a 
földrajzi átfedéseket.

(9) A határokon átnyúló együttműködés a 
szárazföldi és tengeri határok mentén 
elhelyezkedő régiókat támogatja. Az előző 
programozási időszakok tapasztalatai 
alapján a Bizottságot fel kell hatalmazni a 
határokon átnyúló területek – a lehető 
legtöbb régiót tartalmazó – jegyzékének 
meghatározására, hogy e területek a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok keretében egyszerűbben 
jussanak támogatáshoz az együttműködési 
programokon keresztül. A jegyzék 
összeállításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell vennie a koherencia biztosításához 
szükséges kiigazításokat, elsősorban a 
szárazföldi és tengeri határok tekintetében, 
valamint a 2007–2013 közötti 
programozási időszakban meghatározott 
programterületek folyamatosságának 
biztosítása céljából. Ezek a módosítások 
csökkenthetik vagy növelhetik a jelenlegi 
programterületek kiterjedését, illetve a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok számát, de megengedhetik a 
földrajzi átfedéseket. A legkülső régiók 
esetében – a határokon átnyúló 
együttműködési programokban való 
részvételük lehetővé tétele érdekében – a 
legnagyobb távolságra vonatkozó 
kritériumot nem kell alkalmazni, 
máskülönben e régiók kimaradnának a 
területi együttműködés határokon átnyúló 
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projektjeiből.

Or. pt

Indokolás

Annak érdekében, hogy a szárazföldi és főleg a tengeri határok tekintetében biztosított legyen 
a koherencia, a következő programozási időszakra vonatkozó kiigazítások során a legkülső 
régiókat a területi együttműködési programok határokon átnyúló dimenziójához kell sorolni. 
A legfeljebb 150 kilométeres távolságot előíró kritérium miatt egyes régiók nem támogathatók 
e programok keretében, és nem vehetnek részt semmilyen határokon átnyúló 
együttműködésben.

Módosítás 69
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Mindazonáltal megállapítja, hogy 
vannak olyan régiók Európában, amelyek 
távoli elhelyezkedésük és a tengeri 
határok közötti távolságra vonatkozó 
kritérium miatt nem vehetnek részt 
határokon átnyúló együttműködésben.

Or. pt

Módosítás 70
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Úgy véli azonban, hogy e régióknak 
az Unión kívüli földrajzi területekkel való 
integrációja és e területek felé fennálló 
nyitottságuk nem mérhető kizárólag 
földrajzi távolságuk alapján. Azon 
történelmi, nyelvi és kulturális kötelékek, 
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melyek a világ különböző térségeivel 
kapcsolják össze azokat, különösen 
elősegítik e kapcsolatok elmélyítését,
melyek révén az Unió megerősítheti a 
világban elfoglalt helyét. Ezért biztosítani 
kell, hogy hozzáférjenek a határokon 
átnyúló együttműködési programokhoz.

Or. pt

Módosítás 71
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására.

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására, hogy a korábbi 
programok alapján biztosítani lehessen az 
együttműködés folyamatosságát a 
legnagyobb kiterjedésű és legkoherensebb 
területeken.

Or. pt

Indokolás

A támogatható területek jegyzékének összeállításakor az Európai Bizottságnak a korábbi 
programok figyelembevételével biztosítania kell az együttműködés folyamatosságát és 
koherenciáját.

Módosítás 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására.

(10) A transznacionális együttműködés 
területeit az integrált területfejlesztés 
támogatásához szükséges intézkedések 
figyelembevételével kell meghatározni. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni a 
transznacionális együttműködési területek 
meghatározására. A határokon átnyúló 
regionális stratégiákkal való koherencia 
biztosítása érdekében a Bizottságnak 
figyelemmel kell lennie a szükséges 
módosításokra.

Or. es

Módosítás 73
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol 
szükséges – határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok régióinak hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 
Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz.

Továbbra is támogatni kell, vagy – ahol 
szükséges – határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok régióinak hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 
Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz, 
és a transznacionális együttműködési 
programok kiterjedhetnek az Unió fent 
említett külső eszközei által érintett 
harmadik országok régióira.

Or. pt
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Indokolás

Az Unióval szomszédos harmadik országok bevonhatók mind a határokon átnyúló 
együttműködésbe, mind a transznacionális együttműködésbe, mivel fontos, hogy az európai 
területi együttműködés két dimenziója – amelyekben ezen országok részt vehetnek – egyaránt 
említésre kerüljön.

Módosítás 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 
mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt 
támogatás megszervezésére, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor külső 
együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni.

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 
mint például az ENI-re, az EFA-ra és az 
IPA-ra szánt támogatás megszervezésére, 
beleértve azokat az eseteket is, amikor 
külső együttműködési programokat nem 
lehet elfogadni, vagy azokat meg kell 
szüntetni.

Or. fr

Indokolás

Szükséges megemlíteni az Európai Fejlesztési Alapot az EFA és az ERFA közötti koordinációs 
mechanizmus figyelembe vételéhez vagy létrehozásához azon legkülső régiók esetében, 
amelyekre az ENI és az IPA nem vonatkozik.

Módosítás 75
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 
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mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt 
támogatás megszervezésére, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor külső 
együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni.

mint például az ENI-re és az IPA II-re
szánt támogatás megszervezésére, 
beleértve azokat az eseteket is, amikor 
külső együttműködési programokat nem 
lehet elfogadni, vagy azokat meg kell 
szüntetni.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Módosítás 76
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell azt is, hogy 
a legkülső régiók együttműködésére 
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell a 
tagállamok, a megválasztott regionális és 
helyi hatóságok számára az elemek közötti 
választás rugalmasságát, továbbá azt is, 
hogy a legkülső régiók együttműködésére 
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

Or. fr

Módosítás 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai területi együttműködési cél (15) Az európai területi együttműködési cél 
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elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell azt is, hogy 
a legkülső régiók együttműködésére 
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell azt is, hogy 
a szigetet és a legkülső régiók 
együttműködésére megfelelő szintű 
támogatás álljon rendelkezésre.

Or. fr

Módosítás 78
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell azt is, hogy 
a legkülső régiók együttműködésére
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és a magas szintű részvétel 
mellett biztosítani kell, hogy a legkülső 
régiók közötti és az e régiókkal folytatott
együttműködésre megfelelő szintű 
támogatás álljon rendelkezésre.

Or. pt

Indokolás

Megfelelő szintű finanszírozást kell biztosítani a legkülső régiók számára az európai területi 
együttműködés mindhárom – határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti –
dimenziójában, figyelembe véve a szomszédos harmadik országokkal való és egymás közötti 
kapcsolataikban betöltött szerepüket, valamint az e területen meglévő potenciáljukat.

Módosítás 79
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről
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Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tematikus célkitűzések választékát 
korlátozni kell a kohéziós politika 
hatásának maximalizálása érdekben az 
egész Unióban. Ugyanakkor a régiók 
közötti együttműködés keretében történő 
koncentrációnak az egyes műveletek 
céljában kell tükröződnie, nem pedig a 
tematikus célkitűzések számának 
korlátozásában, hogy a régiók közötti 
együttműködés a lehető leghasznosabb 
legyen a kohéziós politika 
hatékonyságának megerősítésére a 
növekedés és munkahelyteremtés 
érdekében végzett beruházások és az 
európai területi együttműködési célok 
keretében.

(16) A tematikus célkitűzések választékát 
korlátozni kell a kohéziós politika 
hatásának maximalizálása érdekben az 
egész Unióban, miközben ki kell 
választani legalább egy, a(z) .../2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet]1 9. cikkének (8), (9) és (10) 
bekezdésében meghatározott tematikus 
célkitűzést. Ugyanakkor a régiók közötti 
együttműködés keretében történő 
koncentrációnak az egyes műveletek 
céljában kell tükröződnie, nem pedig a 
tematikus célkitűzések számának 
korlátozásában, hogy a régiók közötti 
együttműködés a lehető leghasznosabb 
legyen a kohéziós politika 
hatékonyságának megerősítésére a 
növekedés és munkahelyteremtés 
érdekében végzett beruházások és az 
európai területi együttműködési célok 
keretében. Egy adott terület sajátos 
igényeinek való megfelelés érdekében a 
regionális és helyi kontextuson alapuló, 
differenciált megközelítésre van szükség, 
amelynek keretében külön hangsúlyt kell 
fektetni a szolgáltatások 
hozzáférhetőségének biztosítására, 
valamint az olyan hátrányos helyzetű 
csoportok aktív befogadásának 
támogatására, mint a roma népesség és a 
fogyatékkal élő személyek, továbbá elő 
kell mozdítani a társadalmi innovációt, a 
fenntartható növekedést és a méltányos 
munkahelyeket.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en
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Módosítás 80
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság 
fejlesztésének tematikus célkitűzéséhez, 
amely a zöldebb, forráshatékonyabb és 
versenyképesebb gazdaságot, a társadalmi 
és területi kohéziót megteremtő 
foglalkoztatás növekedését és az igazgatási 
kapacitás fejlesztését támogatja. 
Ugyanakkor a különböző tematikus 
célkitűzések keretében a beruházási 
prioritások listáját az európai területi 
együttműködési cél speciális igényeihez 
kell igazítani, elsősorban lehetővé téve a 
határokon átnyúló együttműködés 
keretében a jogi és igazgatási 
együttműködés, valamint az állampolgárok 
és intézmények együttműködésének 
folyatatását, a foglalkoztatás, oktatás, 
szociális befogadás területén a határokon 
átnyúló perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célkitűzések eléréséhez az európai területi 
együttműködési célkitűzés keretében az 
ERFA hozzájárulása szükséges a kutatás 
és az innováció előmozdításához, a 
tudásalapú gazdaság előmozdításához 
szükséges készségek javításához, a 
humántőke oktatáson és képzésen 
keresztül történő fejlesztéséhez, az oktatás, 
a szakképzés és a foglalkoztatás közötti 
átmenet támogatásához, a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaság támogatásához, a társadalmi és 
területi kohéziót megteremtő nagyarányú 
és méltányos foglalkoztatás 
előmozdításához, és az igazgatási és 
intézményi kapacitás fejlesztéséhez. 
Ugyanakkor a különböző tematikus 
célkitűzések keretében a beruházási 
prioritások listáját az európai területi 
együttműködési cél speciális igényeihez 
kell igazítani, elsősorban lehetővé téve a 
határokon átnyúló együttműködés 
keretében a jogi és igazgatási 
együttműködés, valamint az állampolgárok 
és intézmények együttműködésének 
folyatatását, a foglalkoztatás, oktatás, 
szociális befogadás területén a határokon 
átnyúló perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.
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Or. en

Módosítás 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás 
területén a határokon átnyúló 
perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását 
és végrehajtását.

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
közlekedési és idegenforgalmi 
infrastruktúra fejlesztését, javítását vagy 
kibővítését, a foglalkoztatás, oktatás, 
szociális befogadás területén a határokon 
átnyúló perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken.

Or. en
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Módosítás 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás 
területén a határokon átnyúló 
perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás 
területén a határokon átnyúló 
perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális együttműködés keretében 
a tengeri határokon átnyúló
együttműködés és a határokon átnyúló 
regionális együttműködés folytatását a 
határokon átnyúló együttműködési 
programok által le nem fedett területeken, 
valamint a makroregionális statisztika 
kidolgozását és végrehajtását.

Or. es
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Módosítás 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a társadalmi és területi 
kohéziót megteremtő foglalkoztatás 
növekedését és az igazgatási kapacitás 
fejlesztését támogatja. Ugyanakkor a 
különböző tematikus célkitűzések 
keretében a beruházási prioritások listáját 
az európai területi együttműködési cél 
speciális igényeihez kell igazítani, 
elsősorban lehetővé téve a határokon 
átnyúló együttműködés keretében a jogi és 
igazgatási együttműködés, valamint az 
állampolgárok és intézmények 
együttműködésének folyatatását, a 
foglalkoztatás, oktatás, szociális befogadás 
területén a határokon átnyúló 
perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

(17) Az Európa 2020 stratégiában az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozóan meghatározott 
célok és célkitűzések teljesítéséhez az 
európai területi együttműködési célkitűzés 
keretében az ERFA hozzájárulása 
szükséges a tudáson, kutatáson és 
innováción alapuló gazdaság fejlesztésének 
tematikus célkitűzéséhez, amely a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaságot, a nemek közötti egyenlőséget, 
a diszkrimináció megelőzését, valamint a 
társadalmi és területi kohéziót megteremtő 
foglalkoztatás növekedését és az igazgatási 
kapacitás fejlesztését támogatja. 
Ugyanakkor a különböző tematikus 
célkitűzések keretében a beruházási 
prioritások listáját az európai területi 
együttműködési cél speciális igényeihez 
kell igazítani, elsősorban lehetővé téve a 
határokon átnyúló együttműködés 
keretében a jogi és igazgatási 
együttműködés, valamint az állampolgárok 
és intézmények együttműködésének 
folyatatását, a foglalkoztatás, oktatás, 
szociális befogadás területén a határokon 
átnyúló perspektívában megvalósuló 
együttműködést, lehetővé téve a 
transznacionális tengeri határokon átnyúló 
együttműködés keretében az 
együttműködés folytatását a határokon 
átnyúló együttműködési programok által le 
nem fedett területeken, valamint a 
makroregionális statisztika kidolgozását és 
végrehajtását.

Or. en
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Módosítás 84
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés alá tartozó együttműködési 
programok tartalmi követelményeit az 
egyedi igények szerint ki kell igazítani. 
Ennek megfelelően tartalmazniuk kell a 
részt vevő tagállamok területén történő 
hatékony végrehajtáshoz szükséges 
szempontokat, így az ellenőrzésért felelős 
szerveket, a közös titkárság felállításának 
folyamatát és a felelősségek megosztását 
pénzügyi korrekciók esetén. Emellett a 
régiók közötti együttműködési programok 
horizontális jellege miatt az ilyen 
programok tartalmát ki kell igazítani, 
elsősorban a jelenlegi INTERACT és 
EPSON programok alá tartozó 
kedvezményezett vagy kedvezményezettek 
meghatározása tekintetében.

(18) Az európai területi együttműködési 
célkitűzés alá tartozó együttműködési 
programok tartalmi követelményeit az 
egyedi igények szerint ki kell igazítani. 
Ennek megfelelően tartalmazniuk kell a 
részt vevő tagállamok területén történő 
hatékony végrehajtáshoz szükséges 
szempontokat, így az ellenőrzésért felelős 
szerveket, a közös titkárság felállításának 
folyamatát és a felelősségek megosztását 
pénzügyi korrekciók esetén. A részt vevő 
tagállamok közötti nyelvi és igazgatási 
különbségekből adódó akadályok 
leküzdése érdekében rendkívül fontos a 
humánerőforrások terén a
kapacitásépítés. Emellett a régiók közötti 
együttműködési programok horizontális 
jellege miatt az ilyen programok tartalmát 
ki kell igazítani, elsősorban a jelenlegi 
INTERACT és EPSON programok alá 
tartozó kedvezményezett vagy 
kedvezményezettek meghatározása 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az uniós kohéziós politika és az 
Európa 2020 stratégia céljai érdekében a 
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strukturális alapoknak a hosszú távú 
együttműködésekben részt vevő helyi és 
regionális szereplők támogatása céljából 
integráltabb megközelítést kell 
alkalmazniuk és biztosítaniuk kell a 
folyamatosságot, különösen, ha e 
szereplőket valamely európai területi 
együttműködési csoportosulás támogatja. 
E megközelítés megszilárdítása érdekében 
a határokon átnyúló és transznacionális 
programokat földrajzi tekintetben kellően 
rugalmasan kell kezelni, lehetővé téve az 
ilyen megerősített együttműködések 
fejlesztését.

Or. es

Módosítás 86
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésével összhangban a 
strukturális alapoknak integráltabb és 
befogadóbb megközelítést kell 
alkalmazniuk a helyi problémák 
leküzdésére. E megközelítés erősítésére a 
határrégiókban nyújtott ERFA-
támogatásokat össze kell hangolni az 
Európai Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
támogatásaival, és ahol szükséges, be kell 
vonni az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 
1082/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján létrejött európai 
területi együttműködési csoportosulásokat 
(EGTC), ha célkitűzéseik között szerepel a 
helyi fejlesztés.

(19) Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés célkitűzésével összhangban a 
strukturális alapoknak integráltabb és 
befogadóbb megközelítést kell 
alkalmazniuk az olyan helyi problémák 
leküzdésére, mint az infrastrukturális 
támogatások hiánya, a hagyományos 
termelés hanyatlása és a piacoktól való 
távolság. E megközelítés erősítésére a 
határrégiókban nyújtott ERFA-
támogatásokat össze kell hangolni az 
Európai Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
támogatásaival, és ahol szükséges, be kell 
vonni az európai területi együttműködési 
csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 
1082/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet alapján létrejött európai 
területi együttműködési csoportosulásokat 
(EGTC), ha célkitűzéseik között szerepel a 
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helyi fejlesztés.

Or. it

Módosítás 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A 2007–13-as programozási időszak 
tapasztalatai alapján a műveletek 
kiválasztásának feltételeit egyértelművé 
kell tenni és meg kell erősíteni annak 
biztosítására, hogy csakis ténylegesen 
közös műveletek kerülhessenek 
kiválasztásra. Meg kell határozni az 
egyedüli kedvezményezettek fogalmát, és 
pontosan meg kell határozni azon 
jogosultságukat, hogy ők maguk 
végezhessenek együttműködési 
műveleteket.

(20) A 2007–13-as programozási időszak 
tapasztalatai alapján a műveletek 
kiválasztásának feltételeit egyértelművé 
kell tenni és meg kell erősíteni annak 
biztosítására, hogy csakis ténylegesen 
közös műveletek kerülhessenek 
kiválasztásra. Egy megfelelő 
megközelítésnek figyelembe kell vennie 
továbbá a harmadik országokkal folytatott 
együttműködés sajátos összefüggését is.
Meg kell határozni az egyedüli 
kedvezményezettek fogalmát, és pontosan 
meg kell határozni azon jogosultságukat, 
hogy ők maguk végezhessenek 
együttműködési műveleteket.

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiók és a szomszédos harmadik országok közötti együttműködéssel 
összefüggésben nehéz betartani a 11. cikk(4) bekezdésében említett összes kiválasztási 
feltételt. A legkülső régióknak kivétel címén továbbra is rendelkezniük kell azzal a 
lehetőséggel, hogy csak 2-4 feltételt tartanak be.

Módosítás 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Mielőtt a tagállamok elkészítik 
együttműködési programjaikat, közös 
mutatókat kell meghatározni a programok 
megvalósításában elért eredmények 
értékelésére, amelyeket az együttműködési 
programok egyedi jellegéhez kell igazítani. 
Ezeket a mutatókat az egyes programokra 
vonatkozó egyedi mutatókkal kell 
kiegészíteni.

(23) Mielőtt a tagállamok elkészítik 
együttműködési programjaikat, közös 
tájékoztató mutatókat kell meghatározni a 
programok megvalósításában elért 
eredmények értékelésére, amelyeket az 
együttműködési programok egyedi 
jellegéhez kell igazítani. Ezeket a 
mutatókat az egyes programokra 
vonatkozó egyedi mutatókkal kell 
kiegészíteni.

Or. es

Módosítás 89
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az egynél több tagállam bevonása és 
az ebből következő magasabb 
adminisztratív költségek – így elsősorban 
az ellenőrzések és a fordítás költségei –
miatt a technikai segítségnyújtási kiadások 
felső határának megállapításakor magasabb 
értéket kell kijelölni, mint a növekedést és 
munkahelyteremtést célzó beruházási 
célkitűzések esetében. Ezen felül a 
korlátozott ERFA-támogatással működő 
együttműködési programok számára 
bizonyos, minimális összeget kell nyújtani 
a technikai segítségnyújtási tevékenységek 
támogatásának biztosítására.

(24) Az egynél több tagállam bevonása és 
az ebből következő magasabb 
adminisztratív költségek – így elsősorban 
az ellenőrzések és a fordítás költségei –
miatt a tagállamokat ösztönözni kell, hogy 
csökkentsék a közös projektek 
végrehajtásával kapcsolatos 
adminisztratív terheket, a technikai 
segítségnyújtási kiadások felső határának 
megállapításakor pedig magasabb értéket 
kell kijelölni, mint a növekedést és 
munkahelyteremtést célzó beruházási 
célkitűzések esetében. Ezen felül a 
korlátozott ERFA-támogatással működő 
együttműködési programok számára 
bizonyos, minimális összeget kell nyújtani 
a technikai segítségnyújtási tevékenységek 
támogatásának biztosítására.

Or. en
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Módosítás 90
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 
egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal 
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása, ahol ezáltal 
biztosítható a harmadik országgal határos 
tagállamok régiói fejlődésének hatékony 
támogatása. Ennek megfelelően kivételes 
esetben és bizonyos feltételek mellett 
helyénvaló az ERFA keretében olyan, 
harmadik ország területén végzett 
műveletek finanszírozásának 
engedélyezése, amelyek az Unió régióinak 
javát szolgálják.

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 
egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal 
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása és külön 
szabályok segítségével történő 
megkönnyítése, ahol ezáltal biztosítható a 
harmadik országgal, vagy az EUMSZ 349, 
cikkének hatálya alá tartozó, uniós 
régiókkal azonos tengeri medencében 
fekvő országgal határos, tagállamok régiói 
fejlődésének hatékony támogatása. Ennek 
megfelelően kivételes esetben és bizonyos 
feltételek mellett helyénvaló az ERFA 
keretében olyan, harmadik ország területén 
végzett műveletek finanszírozásának 
engedélyezése, amelyek az Unió régióinak 
javát szolgálják.

Or. fr

Indokolás

Támogatni kell az EUMSZ 349. cikkének hatálya alá tartozó régiókban folytatott 
együttműködés esetében a sajátos különleges megközelítés fontosságát.

Módosítás 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 
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egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal 
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása, ahol ezáltal 
biztosítható a harmadik országgal határos 
tagállamok régiói fejlődésének hatékony 
támogatása. Ennek megfelelően kivételes 
esetben és bizonyos feltételek mellett 
helyénvaló az ERFA keretében olyan, 
harmadik ország területén végzett 
műveletek finanszírozásának 
engedélyezése, amelyek az Unió régióinak 
javát szolgálják.

egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása és külön 
szabályokkal történő megkönnyítése, ahol 
ezáltal biztosítható a harmadik országgal 
határos tagállamok régiói fejlődésének 
hatékony támogatása. Ennek megfelelően 
kivételes esetben és bizonyos feltételek 
mellett helyénvaló az ERFA keretében 
olyan, harmadik ország területén végzett 
műveletek finanszírozásának 
engedélyezése, amelyek az Unió régióinak 
javát szolgálják.

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja a legkülső régiókban folytatott együttműködésre vonatkozó sajátos 
megközelítés szükségességének kiemelése.

Módosítás 92
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulum bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy az irányító hatóság feladatait egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulásra ruházza, vagy ilyen 
csoportosulást bízzon meg az európai 
területi együttműködési csoportosulás által 
érintett területet lefedő együttműködési 
programrész irányításával.

(28) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy az irányító hatóság feladatait egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulásra ruházza, vagy ilyen 
csoportosulást bízzon meg, vagy egy részes 
ország belső joga alapján létrehozott jogi 
személyt bízzon meg az európai területi 
együttműködési csoportosulás által érintett 
területet vagy létező határ menti 
(territoriális) infrastruktúrát lefedő 
együttműködési programrész irányításával.

Or. pl
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Módosítás 93
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy az irányító hatóság feladatait egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulásra ruházza, vagy ilyen 
csoportosulást bízzon meg az európai 
területi együttműködési csoportosulás által 
érintett területet lefedő együttműködési 
programrész irányításával.

(28) A tagállamokat a választott regionális 
és helyi hatóságokkal egyetértésben
ösztönözni kell arra, hogy az irányító 
hatóság feladatait egy európai területi 
együttműködési csoportosulásra ruházza, 
vagy ilyen csoportosulást bízzon meg az 
európai területi együttműködési 
csoportosulás által érintett területet lefedő 
együttműködési programrész irányításával.

Or. fr

Módosítás 94
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy az irányító hatóság feladatait egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulásra ruházza, vagy ilyen 
csoportosulást bízzon meg az európai 
területi együttműködési csoportosulás által 
érintett területet lefedő együttműködési 
programrész irányításával.

(28) A tagállamokat ösztönözni kell arra, 
hogy az irányító hatóság feladatait egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulásra ruházza, vagy ilyen 
csoportosulást bízzon meg az európai 
területi együttműködési csoportosulás által 
érintett területet lefedő együttműködési 
programrész irányításával. A 
tagállamoknak ellenőrizniük kell, hogy az 
együttműködési program célkitűzéseit 
jobban meg lehetne-e valósítani, 
amennyiben irányító hatóságként 
létrehoznak egy európai területi 
együttműködési csoportosulást. A 
tagállamoknak az együttműködési 
program keretében röviden indokolniuk 
kell, ha egy együttműködési programban 
nem vesznek tervbe európai területi 
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együttműködési csoportosulást irányító 
hatóságként.

Or. de

Módosítás 95
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulum bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az irányító hatóságnak közös 
titkárságot kell létrehoznia, amely 
tájékoztatja a támogatást kérelmezőket, 
kezeli a projektkérelmeket, és segít a 
kedvezményezetteknek műveleteik 
végrehajtásában.

(29) Az irányító hatóságnak közös 
titkárságot kell létrehoznia, amely 
tájékoztatja a támogatást kérelmezőket, 
kezeli a projektkérelmeket, és segít a 
kedvezményezetteknek műveleteik 
végrehajtásában. A közös titkárságnak –
tekintettel a lényeges területi feltételek 
eltéréseire – rendelkeznie kell a részes 
államokban meglévő kirendeltségei révén 
megvalósuló, decentralizált cselekvési 
lehetőséggel.

Or. pl

Módosítás 96
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulum bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az irányító hatóságok felelősek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. 
cikkében felsorolt valamennyi irányító 
hatósági funkció ellátásáért, beleértve az 
irányító hatósági ellenőrzéseket is, az 
egységes előírások teljes programterületre 
kiterjedő alkalmazásának biztosítása
érdekében. Amennyiben azonban egy 

(30) Az irányító hatóságok felelősek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. 
cikkében felsorolt valamennyi irányító 
hatósági funkció ellátásáért, beleértve az 
irányító hatósági ellenőrzéseket is, az 
egységes előírások teljes programterületre 
kiterjedő alkalmazásának biztosítása 
érdekében. Amennyiben azonban egy 
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európai területi együttműködési 
csoportosulást jelölnek ki irányító 
hatóságnak, azt fel kell hatalmazni ilyen 
ellenőrzések végzésére, mivel szerveiben 
valamennyi részt vevő tagállam 
képviselteti magát. Az irányító hatóságot 
ott is fel kell hatalmaznia a részt vevő 
tagállamoknak a teljes programozási 
területen az ellenőrzés elvégzésére, ahol 
európai területi együttműködési 
csoportosulás nem került kijelölésre. 

európai területi együttműködési 
csoportosulást vagy egy részes ország belső 
joga alapján létrehozott jogi személyt
jelölnek ki irányító hatóságnak, azt fel kell 
hatalmazni ilyen ellenőrzések végzésére, 
mivel szerveiben valamennyi részt vevő 
tagállam képviselteti magát. Az irányító 
hatóságot ott is fel kell hatalmaznia a részt 
vevő tagállamoknak a teljes programozási 
területen az ellenőrzés elvégzésére, ahol 
európai területi együttműködési 
csoportosulás nem került kijelölésre.

Or. pl

Módosítás 97
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 
alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak kell 
segítenie a program ellenőrző hatóságának 
munkáját.

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 
alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak, vagy 
az EUMSZ 349. cikkének hatálya alá 
tartozó régiók és harmadik országok 
közötti együttműködés esetében külön 
szabályoknak kell segíteniük a program 
ellenőrző hatóságának munkáját.

Or. fr

Indokolás

E rendelkezést az EUMSZ 349. cikkének hatálya alá tartozó régiók és a szomszédos harmadik 
országok közötti együttműködéssel összefüggésben ki kell igazítani.
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Módosítás 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 
alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak kell 
segítenie a program ellenőrző hatóságának 
munkáját.

(31) Egyetlen ellenőrző hatóság felelős a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 116. 
cikkében felsorolt valamennyi feladat 
végrehajtásáért annak biztosítása 
érdekében, hogy a teljes programozási 
területen egységes előírásokat 
alkalmazzanak. Ahol ez nem lehetséges, 
könyvvizsgálókból álló csoportnak, vagy a 
legkülső régiók és harmadik országok 
közötti együttműködések esetében külön 
szabályoknak kell segíteniük a program 
ellenőrző hatóságának munkáját.

Or. fr

Indokolás

E rendelkezést a legkülső régiók és a szomszédos harmadik országok közötti együttműködéssel 
összefüggésben ki kell igazítani.

Módosítás 99
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A harmadik országoknak a 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban való 
részvétele tekintetében világossá kell tenni 
a pénzügyi irányításra, programozásra, 
nyomon követésre, értékelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. Ezeket 
a szabályokat meg kell határozni a 
vonatkozó együttműködési programban 

(35) A harmadik országoknak a határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban való
részvétele tekintetében világossá kell tenni 
a pénzügyi irányításra, programozásra, 
nyomon követésre, értékelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, 
különösen akkor, ha ez az EUMSZ 349. 
cikkének hatálya alá tartozó régiókat 
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és/vagy a vonatkozó pénzügyi 
megállapodásban, amely a Bizottság, az 
egyes harmadik országok és az adott 
együttműködési program irányító hatósága 
szerinti tagállam között jön létre.

érinti. Ezeket a szabályokat meg kell 
határozni a vonatkozó együttműködési 
programban és/vagy a vonatkozó pénzügyi 
megállapodásban, amely a Bizottság, az 
egyes harmadik országok és az adott 
együttműködési program irányító hatósága 
szerinti tagállam között jön létre.

Or. fr

Indokolás

A preambulumbekezdésben foglalkozni kell a határokon átnyúló együttműködéssel is. 
Egyértelműen figyelembe kell venni továbbá a harmadik országokkal és az EUMSZ 349. 
cikkének hatálya alá tartozó régiókkal folytatott együttműködést is.

Módosítás 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A harmadik országoknak a 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban való 
részvétele tekintetében világossá kell tenni 
a pénzügyi irányításra, programozásra, 
nyomon követésre, értékelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. Ezeket 
a szabályokat meg kell határozni a 
vonatkozó együttműködési programban 
és/vagy a vonatkozó pénzügyi 
megállapodásban, amely a Bizottság, az 
egyes harmadik országok és az adott 
együttműködési program irányító hatósága 
szerinti tagállam között jön létre.

(35) A harmadik országoknak a határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban való 
részvétele tekintetében világossá kell tenni 
a pénzügyi irányításra, programozásra, 
nyomon követésre, értékelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat, 
különösen akkor, ha ebben a legkülső 
régiók érintettek. Ezeket a szabályokat 
meg kell határozni a vonatkozó 
együttműködési programban és/vagy a 
vonatkozó pénzügyi megállapodásban, 
amely a Bizottság, az egyes harmadik 
országok és az adott együttműködési 
program irányító hatósága szerinti tagállam 
között jön létre.

Or. fr

Indokolás

Elvileg nincsen olyan ok, ami miatt ki kellene zárni a határokon átnyúló együttműködést a 
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preambulumbekezdésből. Az említett finanszírozási megállapodásnak figyelembe kell vennie a 
harmadik országokkal és a legkülső régiókkal folytatott együttműködést is.

Módosítás 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre is kiterjed a határokon 
átnyúló együttműködés által le nem fedett 
területeken, az e területek fokozottabb 
területi integrációjának megteremtése 
érdekében, hozzájárulva ezzel a területi 
kohézióhoz az egész Unió területén.

2. nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre is kiterjed a határokon 
átnyúló együttműködés által le nem fedett 
területeken, az e területek fokozottabb 
területi integrációjának megteremtése 
érdekében, hozzájárulva ezzel a területi 
kohézióhoz az egész Unió területén. ezért 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítani 
a szigetekre.

Or. fr

Módosítás 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre is kiterjed a határokon 
átnyúló együttműködés által le nem fedett 
területeken, az e területek fokozottabb 
területi integrációjának megteremtése 
érdekében, hozzájárulva ezzel a területi 
kohézióhoz az egész Unió területén.

2) nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre és a határokon átnyúló 
regionális együttműködésre is kiterjed a 
határokon átnyúló együttműködés által le 
nem fedett területeken, az e területek 
fokozottabb területi integrációjának 
megteremtése érdekében, hozzájárulva 
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ezzel a területi kohézióhoz az egész Unió 
területén.

Or. es

Módosítás 103
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2) nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre is kiterjed a határokon 
átnyúló együttműködés által le nem fedett 
területeken, az e területek fokozottabb 
területi integrációjának megteremtése 
érdekében, hozzájárulva ezzel a területi 
kohézióhoz az egész Unió területén.

2) nagyobb területeket lefedő 
transznacionális együttműködés, a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságok bevonásával, 
amely egyben a tengeri határokon átnyúló 
együttműködésre is kiterjed a határokon 
átnyúló együttműködés által le nem fedett 
területeken, az e területek fokozottabb 
területi integrációjának megteremtése 
érdekében, hozzájárulva ezzel a területi 
kohézióhoz az egész Unió területén; ebben 
a vonatkozásban különös figyelmet kell 
fordítani azokra a transznacionális 
területekre, amelyek közös 
infrastrukturális, demográfiai vagy 
környezeti kihívások előtt állnak, mint az 
alpesi térség esetében; az „alpesi térség 
makrorégió” megalapítása lényegesen 
megkönnyítené az érdekelt felek számára 
a regionális kooperációt és a határokon 
átnyúló együttműködést;

Or. de

Indokolás

Az alpesi térség külön demográfiai és természeti kihívások előtt áll. A makrorégiók fontos és 
hasznos eszközök ahhoz, hogy e kihívásokkal transznacionális és a határokon átnyúló szinten 
szálljanak szembe. Az alpesi térségben egy makrorégió megalapítása jelentős előnyökkel 
járna a helyi lakosságra nézve.
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Módosítás 104
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus célkitűzéseket érintő 
tapasztalatok cseréje, azoknak a 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
megvalósuló működési programok számára 
való átadása céljából.

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus és területi
célkitűzéseket érintő tapasztalatok cseréje, 
azoknak a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások” 
célkitűzés keretében megvalósuló 
működési programok számára való átadása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus célkitűzéseket érintő 
tapasztalatok cseréje, azoknak a 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
megvalósuló működési programok számára 
való átadása céljából.

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus és területi
célkitűzéseket érintő tapasztalatok cseréje, 
azoknak a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások” 
célkitűzés keretében megvalósuló 
működési programok számára való átadása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 106
Niccolò Rinaldi
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus célkitűzéseket érintő 
tapasztalatok cseréje, azoknak a 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
megvalósuló működési programok számára 
való átadása céljából.

a) Az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus és területi
célkitűzéseket érintő tapasztalatok cseréje, 
azoknak a „növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások” 
célkitűzés keretében megvalósuló 
működési programok számára való átadása 
céljából.

Or. fr

Módosítás 107
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus célkitűzéseket érintő 
tapasztalatok cseréje, azoknak a 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
megvalósuló működési programok számára 
való átadása céljából;

a) az Unión belül a partnerek között a jó 
gyakorlat meghatározására és terjesztésére 
vonatkozó, tematikus célkitűzéseket érintő 
tapasztalatok cseréje, azoknak a 
„növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzés keretében 
megvalósuló működési programok számára 
való átadása céljából, valamint olyan 
egyértelmű és mérhető célok azonosítása 
érdekében, amelyek hozzájárulhatnak az 
Európa 2020 stratégia nemzeti 
célkitűzéseinek megvalósításához;

Or. en

Módosítás 108
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére irányuló 
tapasztalatok cseréje;

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére, valamint a 
területi sajátosságok, úgymint az állandó 
természeti és földrajzi hátrányok 
figyelembe vételére irányuló tapasztalatok 
cseréje;

Or. fr

Módosítás 109
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére irányuló 
tapasztalatok cseréje;

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére, valamint az 
EUMSZ 174. cikkében meghatározott 
területi sajátosságok, úgymint az állandó 
természeti és földrajzi hátrányok 
figyelembe vételére irányuló tapasztalatok 
cseréje;

Or. fr

Módosítás 110
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
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átadására és terjesztésére irányuló
tapasztalatok cseréje;

átadására és terjesztésére, valamint az 
EUMSZ 174. cikkében meghatározott 
területi sajátosságok, úgymint az állandó 
természeti és földrajzi hátrányok 
figyelembe vételére irányuló tapasztalatok 
cseréje;

Or. fr

Módosítás 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére irányuló 
tapasztalatok cseréje;

b) a fenntartható városi és vidékfejlesztés 
jó gyakorlatának meghatározására, 
átadására és terjesztésére, valamint az 
EUMSZ 174. cikkében meghatározott 
területi sajátosságok, úgymint az állandó 
természeti és földrajzi hátrányok 
figyelembe vételére irányuló tapasztalatok 
cseréje;

Or. fr

Módosítás 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a területi együttműködéssel összefüggő 
fellépésekkel és az európai területi 
együttműködési csoportosulások 
felhasználásával kapcsolatos jó 
gyakorlatok és innovatív megközelítések 
meghatározására, átadására és terjesztésére 
irányuló tapasztalatok cseréje;

c) a területi együttműködéssel összefüggő 
fellépésekkel és programok 
végrehajtásával, és az európai területi 
együttműködési csoportosulások 
felhasználásával kapcsolatos jó 
gyakorlatok és innovatív megközelítések 
meghatározására, átadására és terjesztésére 
irányuló tapasztalatok cseréje;
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Or. fr

Indokolás

A módosítás az INTERACT szerepére utal, amely szintén a programok kezelését végző 
szervezetek között a jó gyakorlatok cseréjére és átadására irányul.

Módosítás 113
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a területi kohéziós célokat érintő 
fejlődési tendenciák elemzése, valamint az 
európai terület harmonikus fejlesztésének 
elemzése tanulmányokon, adatgyűjtéseken 
és egyéb intézkedéseken keresztül.

d) a területi és társadalmi kohéziós célokat 
érintő fejlődési tendenciák elemzése, 
valamint az európai terület harmonikus 
fejlesztésének elemzése tanulmányokon, 
adatgyűjtéseken és egyéb intézkedéseken 
keresztül.

Or. en

Módosítás 114
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az infrastrukturális és demográfiai 
problémák által különösen érintett régiók, 
mind például a hegyvidéki régiók 
fejlesztése.

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek a természeti hátrányok miatt különleges kihívásokkal néznek szembe. A 
hegyvidéki területeknek szerteágazó problémákkal, mint például az elvándorlással és a 
gazdasági hátrányokkal kell megküzdeniük. Ezért kívánatos e régiók külön említése.
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Módosítás 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

Or. fr

Módosítás 116
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, kivéve a 
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potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

legkülső régiókat és a szigeteket,
amelyekre nem vonatkozik e korlátozás,
függetlenül a potenciális módosításoktól, 
amelyek a 2007–2013 közötti 
programozási időszakra meghatározott 
együttműködési program koherenciájának 
és folyamatosságának biztosításához 
szükségesek.

Or. fr

Módosítás 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek. Az összefüggő 
működési egységet alkotó területek közös 
stratégiai együttműködésének 
előmozdítása érdekében a fent említett 
távolság – tengeri medencéik területén 
belül – nem alkalmazandó sem a legkülső, 
sem a szigeti régiókra.

Or. es
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Módosítás 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS.szintű
olyan régiói, amelyekre nem terjednek ki 
az Unió külső finanszírozási eszközeinek 
programjai, valamint az Unió valamennyi 
3. NUTS-szintű régiója a tengeri határok 
mentén, amelyeket legfeljebb 150 km 
választ el, függetlenül a potenciális 
módosításoktól, amelyek a 2007–2013 
közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek. A fent említett 
150 km-es felső korlát a saját működési 
területükön belül alkalmazott közös 
stratégián alapuló együttműködési 
fellépések előmozdítása érdekében a saját 
tengeri medencéjük területének határain 
belüli szigeti régiókra nem alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 119
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
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eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek. A fent említett 
150 km-es felső korlát a saját működési 
területükön belül alkalmazott közös 
stratégián alapuló együttműködési 
fellépések előmozdítása érdekében a saját 
tengeri medencéjük területének határain 
belüli szigeti régiókra nem alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A tenger által elszigetelt és a saját tengeri medencéjükön belüli együttműködés terén régi 
hagyományokra visszatekintő régiók esetében a 150 km-es korlátozás irreleváns. A szigeti 
régiókat ki kell venni ez alól a korlátozás alól.

Módosítás 120
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
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biztosításához szükségesek. biztosításához szükségesek. Ez a távolság 
a legkülső régiók esetében nem 
alkalmazandó.

Or. pt

Indokolás

A legfeljebb 150 kilométeres távolságra vonatkozó kritérium egyes legkülső régiókat kizárt a 
határokon átnyúló együttműködési programokból, megbontva ezzel e területek egységét. 
Figyelembe véve, hogy e régiók – elsősorban a harmadik országokkal vagy a szomszédos 
területekkel folytatott együttműködés révén és kivételes elhelyezkedésük folytán – nagyban 
hozzájárulhatnak az európai területi együttműködés célkitűzéseinek eléréséhez, valamennyi 
legkülső régió előtt meg kell nyitni a területi együttműködés határokon átnyúló dimenzióját.

Módosítás 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek. Ez a távolság 
a legkülső régiókra nem alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

A 150 kilométeres távolságra vonatkozó kritérium, amely egy bizonyos elv szerint egyes 
legkülső régiókat elhelyezkedésük miatt kizár a támogatásból, nem koherens a legkülső 
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régióknak kedvező európai stratégiával, amelynek három fő cselekvési területe közül az egyik 
éppen a legkülső régiók térségükön belüli regionális beágyazottságának megerősítése, 
emellett pedig a legkülső régiók geostratégiai helyzete olyan potenciált és hozzáadott értéket 
képvisel, amely az egész Unió hasznára válhat.

Módosítás 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek. Az összefüggő 
működési egységet alkotó területek közös 
stratégiáján alapuló együttműködések 
előmozdítása érdekében a legfeljebb 150 
kilométeres távolság – tengeri medencéik 
területén belül – nem alkalmazandó a 
szigeti régiókra.

Or. es

Indokolás

A 150 kilométeres korlátozás meggátolná, hogy egyes európai szigeti régiók 
együttműködjenek a határokon átnyúló együttműködés keretében megoldható, hasonló 
problémákkal rendelkező más régiókkal.
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Módosítás 123
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. 
NUTS.szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 
legfeljebb 150 km választ el – továbbá a 
legkülső régiók, amelyekre a földrajzi 
távolságra vonatkozó kritérium nem 
alkalmazandó –, függetlenül a potenciális 
módosításoktól, amelyek a 2007–2013 
közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

Or. pt

Módosítás 124
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói, amelyekre nem 
terjednek ki az Unió külső finanszírozási 
eszközeinek programjai, valamint az Unió 
valamennyi 3. NUTS-szintű régiója a 
tengeri határok mentén, amelyeket 

A határokon átnyúló együttműködésben 
támogatást élvező régiók az Unió 
valamennyi belső és külső szárazföldi 
határa mentén elhelyezkedő 3. NUTS-
szintű olyan régiói (többek között az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapról 
szóló, 2006. július 5-i 1080/2006/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. 
cikke értelmében a 2007–2013 közötti 
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legfeljebb 150 km választ el, függetlenül a 
potenciális módosításoktól, amelyek a 
2007–2013 közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

időszakra szóló programok részét képező 
régiók), amelyekre nem terjednek ki az 
Unió külső finanszírozási eszközeinek 
programjai, valamint az Unió valamennyi 
3. NUTS-szintű régiója a tengeri határok 
mentén, amelyeket legfeljebb 150 km 
választ el, függetlenül a potenciális 
módosításoktól, amelyek a 2007–2013 
közötti programozási időszakra 
meghatározott együttműködési program 
koherenciájának és folyamatosságának 
biztosításához szükségesek.

Or. en

Indokolás

A meglévő területek 20%-ának bevonása nélkül a kulcsfontosságú együttműködési partnerek 
nem tudnák végrehajtani a stratégiai kérdésekre irányuló jövőbeni programjaikat.

Módosítás 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködésnek 
ki kell terjednie a 2. NUTS-szintre vagy a 
jelenlegi határokon átnyúló 
együttműködésekre – mint az eurorégiók –
, amennyiben az hozzájárul a korlátozott 
számú régió közötti, megerősített 
együttműködés előmozdításához.

Or. es

Módosítás 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az összefüggő működési egységet alkotó 
területek közös stratégiáján alapuló 
együttműködés előmozdítása érdekében a 
150 kilométeres korlátozás a szigeti 
régiókra – tengeri medencéik területén 
belül – nem alkalmazandó.

Or. es

Módosítás 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat, vagy a rájuk vonatkozó 2. 
NUTS-szinthez tartozó régiókat adjanak 
hozzá valamely, határterülethez, az 
eurorégiók, és szerkezeti átalakítási 
projektjeik földrajzi hatályának 
figyelembe vétele érdekében.

Or. fr

Módosítás 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési A határokon átnyúló együttműködési 



AM\903764HU.doc 61/177 PE490.976v01-00

HU

programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű
régiókat, vagy a rájuk vonatkozó 2. 
NUTS-szinthez tartozó régiókat adjanak 
hozzá valamely, határokon átnyúló 
területhez, az eurorégiók, a munkavégző 
közösségek és a strukturális projektjeik 
földrajzi hatályának figyelembe vétele 
érdekében.
Az EUMSZ 174. cikke értelmében az 
azonos tengeri medencében fekvő 
szigetekre e programok a NUTS-szintekre 
vagy a távolságra vonatkozó korlátozások 
nélkül alkalmazhatók.

Or. fr

Módosítás 129
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell az eurorégiók és a 
munkavégző közösségek figyelembe vétele 
érdekében, ha programjaik a 
határterületre strukturáltak, rendkívüli 
jelleggel 2. NUTS-szintű földrajzi 
alkalmazást lehet érvényesíteni egy adott 
határon átnyúló területre.

Or. fr
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Módosítás 130
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell. Az eurorégiók és a 
munkavégző közösségek figyelembe vétele 
érdekében, ha programjaik a 
határterületre strukturáltak, rendkívüli 
jelleggel 2. NUTS-szintű földrajzi 
alkalmazást lehet érvényesíteni egy adott 
határon átnyúló területre.

Or. fr

Módosítás 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme 
nélkül a határokon átnyúló együttműködési 
programok lefedhetnek norvégiai, svájci, 
liechtensteini, andorrai, monacói és San 
Marinó-i régiókat, valamint a legkülső 
régiókkal szomszédos harmadik országok 
vagy területek régióit is.

A 19. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme 
nélkül a határokon átnyúló együttműködési 
programok lefedhetnek norvégiai, svájci, 
liechtensteini, andorrai, monacói és San 
Marinó-i régiókat, valamint a legkülső 
régiókkal szomszédos harmadik országok 
vagy területek régióit is. Az előbbiekben 
említett harmadik országoknak hozzá kell 
járulniuk azokhoz a programokhoz, 
amelyekben részt vesznek, és e 
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hozzájárulás megjelenik a 7. cikk (2) 
bekezdésének f) pontjában említett 
finanszírozási tervben. A harmadik 
országok vagy legkülső régiók esetében e 
hozzájárulás továbbra is választható 
jellegű és nem feltétele e részvételüknek.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben a programba bevonható területek az említett harmadik országokat is magukban 
foglalják (Norvégia, Svájc, Liechtenstein, Andorra, Monaco és San Marino) logikus, hogy 
hozzájáruljanak a programhoz, és hogy ez már az elején látható legyen. A legkülső régiók 
gazdasági helyzete eltér a harmadik európai országokétól. Az a tény, hogy a legkülső 
régiókkal szomszédos e harmadik országok nem tudnak hozzájárulni a programokhoz, nem 
hiúsíthatja meg az azokban való részvételüket.

Módosítás 132
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 19. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme 
nélkül a határokon átnyúló együttműködési 
programok lefedhetnek norvégiai, svájci, 
andorrai, monacói és San Marinó-i 
régiókat, valamint a legkülső régiókkal 
szomszédos harmadik országok vagy 
területek régióit is.

A 19. cikk (2) és (3) bekezdésének sérelme 
nélkül a határokon átnyúló együttműködési 
programok lefedhetnek norvégiai, svájci, 
andorrai, monacói és San Marinó-i 
régiókat, valamint a legkülső régiókkal 
szomszédos harmadik országok vagy 
területek régióit is, köztük azokat az 
országokat, amelyekkel e régiók kivételes 
történelmi-kulturális kapcsolatokat 
ápolnak.

Or. pt

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a legkülső régiók határokon átnyúló és transznacionális együttműködést 
folytathassanak (ahogy a 3. cikk 4. bekezdése tartalmazza) a harmadik országokkal vagy a 
szomszédos területekkel, és különösen azokkal a harmadik országokkal, amelyekkel kivételes 
történelmi-kulturális kapcsolatokat ápolnak.
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Módosítás 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén, a 
már létező és a készülő, makroregionális 
és tengeri medencékre vonatkozó 
stratégiákat figyelembe véve, elfogadja a 
támogatásban részesülő, 2. NUTS-szintű 
régiókat lefedő transznacionális területek 
jegyzékét együttműködési programok 
szerinti bontásban, biztosítva ugyanakkor 
az Unió makroregionális stratégiáinak 
végrehajtását és a transznacionális 
együttműködés folyamatosságát a korábbi 
programok nagyobb, egybefüggő 
területein. Az említett végrehajtási jogi 
aktusokat a 30. cikk (2) bekezdése szerinti 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

A területrendezéssel való koherencia biztosítása érdekében a jelenlegi és leendő makrorégiók, 
tengeri medencék és transznacionális programterületek közötti lehetséges átfedések miatt a 
transznacionális területek meghatározásánál figyelembe kell venni a már létező és a készülő 
makroregionális stratégiákat.

Módosítás 134
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transznacionális együttműködés során a A transznacionális együttműködés során a 
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Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. A tervezés 
hatékonyságának javítása érdekében az 
azonosított transznacionális területeknek 
a természetes és az ember által alakított 
földrajzi tényezőkön kell alapulniuk, és 
felosztásuknál figyelembe kell venni a 
nagy tengeri medencéket, folyóvölgyeket 
és hegységeket. Az említett végrehajtási 
jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. A tervezés 
hatékonyságának javítása érdekében az 
azonosított transznacionális területeknek 
a természetes és az ember által alakított 
földrajzi tényezőkön kell alapulniuk, és 
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elfogadni. felosztásuknál figyelembe kell venni a 
nagy tengeri medencéket, folyóvölgyeket 
és hegységeket. Az említett végrehajtási 
jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 136
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 30. 
cikk (2) bekezdése szerinti tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A transznacionális együttműködés során a 
Bizottság végrehajtási aktusok révén 
elfogadja a támogatásban részesülő, 2. 
NUTS-szintű régiókat lefedő 
transznacionális területek jegyzékét 
együttműködési programok szerinti 
bontásban, biztosítva ugyanakkor az Unió 
makroregionális stratégiáinak végrehajtását 
és a transznacionális együttműködés 
folyamatosságát a korábbi programok 
nagyobb, egybefüggő területein. A tervezés 
hatékonyságának javítása érdekében az 
azonosított transznacionális területeknek 
a természetes és az ember által alakított 
földrajzi tényezőkön kell alapulniuk, és 
felosztásuknál figyelembe kell venni a 
nagy tengeri medencéket, folyóvölgyeket 
és hegységeket. Az említett végrehajtási 
jogi aktusokat a 30. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

Or. fr

Módosítás 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A legkülső régiók az előző 
bekezdésekben említett valamennyi 
ERFA-támogatást – köztük a 4. cikk 2. 
bekezdésében említett kiegészítő 
forrásokat – egyetlen területi 
együttműködési programhoz rendelhetik.

Or. es

Módosítás 138
Nuno Teixeira

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A legkülső régiók az előző 
bekezdésekben említett valamennyi 
ERFA-támogatást – köztük a 4. cikk 2. 
bekezdésében említett kiegészítő 
forrásokat – egyetlen területi 
együttműködési programhoz rendelhetik.

Or. es

Indokolás

Az összes ERFA-támogatás egyetlen területi együttműködési programhoz rendelése révén a 
programozást racionálisabbá lehetne tenni a legkülső régiókban, ahol az együttműködési 
térségek átfedése miatt a határokon átnyúló együttműködések egybeolvadnak, ezenkívül ki 
lehetne használni a szinergiákat, hatékonyabban lehetne kezelni a forrásokat és javítani 
lehetne a végrehajtást, mivel nem lennének feleslegesen egymás fölé rendelt irányítási 
rendszerek.

Módosítás 139
Francesco De Angelis
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48 %-át 
teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004 
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

törölve

a) 73,24 % (azaz összesen 
8 569 000 003 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára;
b) 20,78 % (azaz összesen 
2 431 000 001 EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;
c) 5,98 % (azaz összesen 
700 000 000 EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

Or. it

Módosítás 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48 %-át

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 7 %-át
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teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

teszik ki (azaz összesen xxx EUR-t), és a 
következők szerint kerülnek felosztásra:

Or. de

Módosítás 141
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48%-át
teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

1. Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források X%-át
teszik ki (azaz összesen 
XX XXX XXX XXX EUR-t), és a 
következők szerint kerülnek felosztásra:

Or. en

Módosítás 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48%-át 

1. Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48%-át 
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teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

teszik ki (azaz összesen XXX EUR-t), és a 
következők szerint kerülnek felosztásra:

Or. es

Módosítás 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 73,24 % (azaz összesen 
8 569 000 003 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára;

a) 73,24 % (azaz összesen xxx EUR) a 
határokon átnyúló együttműködés számára;

Or. de

Módosítás 144
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) 73,24 % (azaz összesen 
8 569 000 003 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára;

a) 73,24% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR) a határokon 
átnyúló együttműködés számára;

Or. en

Módosítás 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 20,78 % (azaz összesen 
2 431 000 001 EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;

b) 20,78 % (azaz összesen xxx EUR) a 
transznacionális együttműködés számára;

Or. de

Módosítás 146
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) 20,78 % (azaz összesen 
2 431 000 001 EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;

b) 20,78 % (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;

Or. en

Módosítás 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 5,98 % (azaz összesen 
700 000 000 EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

c) 5,98 % (azaz összesen xxx EUR) a 
régiók közötti együttműködés számára.

Or. de

Módosítás 148
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) 5,98 % (azaz összesen 
700 000 000 EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

c) 5,98% (azaz összesen 
XXX XXX XXX EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

Or. en

Módosítás 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az ERFA keretében kapott 
támogatás legalább 150 %-át kapják. 
Emellett a régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja 
alkalmazandó.

törölve

Or. en

Módosítás 150
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó természeti és földrajzi 
hátrányokkal küzdő régiókra (rendkívül 
gyéren lakott hegyvidékek, szigetek) 
kiterjedő együttműködési programok a 



AM\903764HU.doc 73/177 PE490.976v01-00

HU

2007–2013 időszakban az ERFA 
keretében kapott támogatás legalább 100 
%-át kapják. Az interregionális 
együttműködésre előirányzott keretben 
30 000 000 EUR összeget különítettek el 
az állandó természeti és földrajzi 
hátrányokkal küzdő régiókat (rendkívül 
gyéren lakott hegyvidékek és szigetek) 
felölelő együttműködésre, többek között az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló uniós stratégiában 
meghatározott célkitűzések külön 
alkalmazása keretében a jó gyakorlatok 
egymás közötti cseréjének és 
megvalósításának biztosítása érdekében. 
A tematikus koncentrációt illetően ezekre 
a kiegészítő forrásokra az 5. cikk b) pontja 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 151
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állandó természeti és földrajzi 
hátrányokkal küzdő régiókra (rendkívül 
gyéren lakott hegyvidékek, szigetek) 
kiterjedő együttműködési programok a 
2007–2013 időszakban az ERFA 
keretében kapott támogatás legalább 100 
%-át kapják. Az interregionális 
együttműködésre előirányzott keretben 
30 000 000 EUR összeget különítettek el 
az állandó természeti és földrajzi 
hátrányokkal küzdő régiókat (rendkívül 
gyéren lakott hegyvidékek és szigetek) 
felölelő együttműködésre, többek között az 
intelligens fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló uniós stratégiában 
meghatározott célkitűzések külön 
alkalmazása keretében a jó gyakorlatok 



PE490.976v01-00 74/177 AM\903764HU.doc

HU

egymás közötti cseréjének és 
megvalósításának biztosítása érdekében. 
A tematikus koncentrációt illetően, ezekre 
a kiegészítő forrásokra az 5. cikk b) pontja 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 152
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az ERFA keretében kapott 
támogatás legalább 150 %-át kapják. 
Emellett a régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja 
alkalmazandó.

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az ERFA keretében a területi 
együttműködésre kapott támogatás 
legalább 150 %-át kapják. Emellett a 
régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja 
alkalmazandó.

Or. fr

Módosítás 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

A felosztás alapjául a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett területek 
lakosságát veszik figyelembe az 
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együttműködési programban.

Or. fr

Indokolás

A területi együttműködést esetenként a pénzügyi visszacsatolás nemzeti megfontolásai 
befolyásolják. A tagállamok és a szereplők egymás között a területükre vonatkozó projektek 
keretét úgy osztják el, hogy nincsen tényleges együttműködés és európai hozzáadott érték. A 
támogatásokat ezért területi együttműködési programokra lebontva irányozzák elő, hogy 
integrált választ tudjanak adni az érintett térség igényeire.

Módosítás 154
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

A felosztás alapjául a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett területek 
lakosságát veszik figyelembe az 
együttműködési programban.

Or. fr

Módosítás 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

A felosztás alapjául a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett területek 
lakosságát veszik figyelembe az 
együttműködési programban.
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Or. fr

Módosítás 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

Az éves felosztás alapjául a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett területek 
lakosságát veszik figyelembe az 
együttműködési programban.

Or. fr

Módosítás 157
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett
területek lakosságát veszik figyelembe.

A felosztás alapjául a 3. cikk (1) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 3. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdésében említett területek 
lakosságát veszik figyelembe az 
együttműködési programban.

Or. fr

Módosítás 158
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 3. 
cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 3. 
cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.
További kiutaláshoz juthatnak az európai 
szárazföldhöz állandó kapcsolattal nem 
rendelkező kis szigeti tagállamok, amelyek 
lakossága nem éri el a kétmillió főt.

Or. en

Indokolás

Akis szigeti tagállamok lakosságának alacsony száma miatt e cikk rendelkezései súlyosan 
korlátoznák az általuk a határokon átnyúló és transznacionális együttműködésre igénybe 
vehető támogatások összegét.

Módosítás 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az európai területi együttműködés 
célkitűzés értelmében minden egyes 
tagállam a határokon átnyúló vagy 
transznacionális együttműködés 
alkotóelem pénzügyi támogatásának 
legfeljebb 15%-át csoportosíthatja át a 
másik alkotóelemhez.

Or. en

Módosítás 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

Or. es

Módosítás 161
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság új javaslata értelmében – a jelenlegi időszaktól eltérően – amennyiben a 
programok benyújtására előírt határidőt nem tartják be, a fel nem használt ERFA-forrásokat 
kizárólag a belső határokon átnyúló programokhoz lehet rendelni. Ez nincs összhangban a 
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legkülső régiókat célzó európai stratégiával, amelynek egyik legfontosabb célkitűzése e régiók 
földrajzi térségükbe való beágyazása.

Módosítás 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot,
az (1) bekezdés a) pontjában említett, 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi időszaktól eltérően, amennyiben az ENI és IPA keretében megvalósuló programok 
benyújtására előírt határidőt nem tartják be, a fel nem használt ERFA-forrásokat kizárólag 
azokhoz a belső határokon átnyúló programokhoz lehet rendelni, amelyekben az érintett 
tagország részt vesz. Ez nincs összhangban a legkülső régiókat célzó európai stratégiával, 
amelynek kiemelt célkitűzése e régiók földrajzi térségükbe való beágyazása.

Módosítás 163
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzéseket

A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 9. 
cikkében említett tematikus célkitűzések az 
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a következőképpen kell koncentrálni: európai területi együttműködésre is 
vonatkoznak, miközben a következőket 
kell alkalmazni:

Or. de

Módosítás 164
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
valamennyi tematikus célkitűzés 
választható;

Or. de

Módosítás 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
valamennyi tematikus célkitűzést ki lehet 
választani;

Or. es

Módosítás 166
Younous Omarjee

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

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. fr

Indokolás

A határokon átnyúló együttműködés célja, hogy segítsen áthidalni a határ menti régiók 
legkülső helyzetéből eredő hátrányokat, és megoldani az ebből eredő problémákat. Amennyire 
lehetséges fenn kell tartani a támogatásban részesülő tevékenységek széles körét, amelyek a 
határokon átnyúló együttműködés széles spektrumát felölelik. A rugalmasságnak 
köszönhetően e régiók ki tudják választani az általuk leküzdendő kihívások szempontjából a 
legjobb megoldásokat.

Módosítás 167
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. fr

Indokolás

A tematikus koncentrációnak és a beruházási prioritások meghatározásának a 
transznacionális programokhoz képest kisebb jelentőségűnek kell lennie a határokon átnyúló 
területek esetében, - melyek célja, hogy több területen élvezzenek támogatást a legközelebb 
megvalósuló cserék.

Módosítás 168
Fiorello Provera
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. fr

Módosítás 169
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. de

Indokolás

Épp a határokon átnyúló együttműködésben kell a különböző partnerek érdekeinek és helyi 
adottságainak pluralitása miatt nagyobb rugalmasságot biztosítani tekintettel a tematikus 
célok kiválasztására.

Módosítás 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
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kiválasztani; kiválasztani;

Or. es

Módosítás 171
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. pt

Indokolás

A prioritások kiválasztásának rugalmasabbá tétele elősegíti, hogy a régiók saját 
kihívásaiknak megfelelően a prioritások legjobb kombinációját válasszák.

Módosítás 172
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 6 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. fr

Módosítás 173
Tamás Deutsch
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Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) az összes operációs program szintű 
ERFA-támogatás legalább 80%-át 
legfeljebb 5, minden egyes, határokon 
átnyúló együttműködési program számára 
kiválasztott tematikus célkitűzés számára 
kell elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 174
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4, integrált területfejlesztési 
megközelítést alkalmazó tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

Or. en

Módosítás 175
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
valamennyi tematikus célkitűzés 
választható;

Or. de
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Módosítás 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára valamennyi tematikus 
célkitűzést ki lehet választani;

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy az 5. cikkben tárgyalt, a határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködési programokra vonatkozó tematikus koncentráció korlátozza a különböző 
területek közötti együttműködési lehetőségeket, és bizonyos esetekben a területi és fizikai 
határokon felül egy újabb határt hoz létre.

Módosítás 177
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 6 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

Or. fr

Indokolás

Amennyire lehetséges fenn kell tartani a támogatásban részesülő tevékenységek széles körét, 
amelyek a transznacionális együttműködés széles spektrumát felölelik. A nagyobb 
rugalmasságnak köszönhetően e régiók ki tudják választani az általuk leküzdendő kihívások 
szempontjából a legjobb megoldásokat.
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Módosítás 178
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 6 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

Or. pt

Indokolás

A prioritások kiválasztásának rugalmasabbá tétele elősegíti, hogy a régiók saját 
kihívásaiknak megfelelően a prioritások legjobb kombinációját válasszák.

Módosítás 179
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) az összes operációs program szintű 
ERFA-támogatás legalább 80%-át 
legfeljebb 6, minden transznacionális 
együttműködési program számára 
kiválasztott tematikus célkitűzés számára 
kell elkülöníteni;

Or. en

Módosítás 180
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani, de ezek száma 
ötre emelkedhet, ha a program a 
makroregionális stratégiák és a 
medencékre és/vagy hegyvidékekre 
vonatkozó stratégiák kidolgozására és 
alkalmazására irányuló prioritásokat 
választotta;

Or. fr

Módosítás 181
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani, de ezek száma 
ötre emelkedhet, ha a program a 
makroregionális stratégiák és a 
medencékre és/vagy hegyvidékekre 
vonatkozó stratégiák kidolgozására és 
alkalmazására irányuló prioritásokat 
választotta;

Or. fr

Módosítás 182
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési b) minden transznacionális együttműködési 
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program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani, de ezek száma 
ötre emelkedhet, ha a program a 
makroregionális stratégiák és a 
medencékre és/vagy hegyvidékekre 
vonatkozó stratégiák kidolgozására és 
alkalmazására irányuló prioritásokat 
választotta;

Or. fr

Módosítás 183
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4, integrált 
területfejlesztési megközelítést alkalmazó
tematikus célkitűzést kell kiválasztani;

Or. en

Módosítás 184
Ivari Padar

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében minden tematikus célkitűzés 
kiválasztható a régiók közötti 
együttműködési programokhoz.

c) A 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja 
értelmében legfeljebb két tematikus 
célkitűzés választható a régiók közötti 
együttműködési programokhoz.

Or. en
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Módosítás 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az eszközökre, létesítményekre 
és infrastruktúrákra fordított 
beruházásokat, az emberi erőforrások 
határokon átnyúló megosztását, valamint a 
tematikus célkitűzések keretében a 
következő beruházási prioritásokat:

Or. fr

Indokolás

Az egyértelmű megfogalmazás érdekében kifejezetten hangsúlyozni kell, hogy az ERFA 
támogathat határokon átnyúló infrastrukturális beruházásokat, és nem csupán a határon túli 
infrastruktúra-megosztásra irányuló beruházásokat.

Módosítás 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett a különböző 
beruházási prioritások keretében az
európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programok is támogathatják az 
emberi erőforrások, eszközök és 
infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

Or. en



PE490.976v01-00 90/177 AM\903764HU.doc

HU

Indokolás

A felsorolt célkitűzésekre tekintettel fontosnak tartjuk egyértelművé tenni, hogy ezek csupán az 
európai területi együttműködési célkitűzés támogatásai felhasználásának lehetséges módjai, 
és hogy csak az európai területi együttműködési célkitűzésre vonatkoznak, nem az ERFA-ra.

Módosítás 187
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett a különböző 
beruházási prioritások keretében az
európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programok is támogathatják az 
emberi erőforrások, eszközök és 
infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

Or. en

Módosítás 188
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
támogatja az emberi erőforrások, eszközök 
és infrastruktúrák határokon átnyúló 
megosztását, valamint a tematikus 
célkitűzések keretében a következő 
beruházási prioritásokat:

A(z) […]/2012/EU rendelet [ERFA-
rendelet] 5. cikke mellett az ERFA a 
különböző beruházási prioritások keretében 
– ezenkívül a kultúra és a turizmus 
területén – támogatja az emberi 
erőforrások, eszközök és infrastruktúrák 
határokon átnyúló megosztását, valamint a 
tematikus célkitűzések keretében a 
következő beruházási prioritásokat:
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Or. de

Módosítás 189
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására vonatkozó 
tematikus célkitűzés keretében);

Or. fr

Módosítás 190
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a munkaerő 
tisztességes feltételek melletti, határokon 
átnyúló mobilitását, a mobilis 
munkaadóknak, munkavállalóknak és 
álláskeresőknek szóló tájékoztatást és 
tanácsadást, a munkaerőpiac határokon 
átnyúló ellenőrzését, valamint a regionális 
és helyi munkaerő-piaci keresletnek 
megfelelő, szakképzett munkaerő 
fejlesztését, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket; az ifjúsági 
munkanélküliség leküzdésére irányuló 
közös kezdeményezéseket, ideértve 
különböző képzési és oktatási, valamint az 



PE490.976v01-00 92/177 AM\903764HU.doc

HU

oktatás, a szakképzés és a foglalkoztatás 
közötti átmenetet elősegítő programokat (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

Or. en

Módosítás 191
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a megfelelő tanácsadási 
lehetőségeket az érintett ingázók számára, 
a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

Or. de

Indokolás

Gátolja a határokon átnyúló mobilitást, hogy hiányzik a szomszédos országokban uralkodó 
viszonyokkal kapcsolatos tanácsadás, amely nem tartozik az egyéb tanácsadó szervezetek, 
mint például a munkaügyi hivatalok mindennapi feladatai közé. A mellékletben megfelelően 
módosítani kell a mutatók listáját.

Módosítás 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
közlekedési infrastruktúrát és mobilitást, a 
közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

Or. de

Módosítás 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést, 
valamint a turizmus és a kultúra 
fejlesztése határokon átnyúló közös 
turisztikai és kulturális kínálat 
létrehozásával (a foglalkoztatás 
előmozdítására és a munkaerő mobilitás 
támogatására vonatkozó tematikus 
célkitűzés keretében);

Or. es

Módosítás 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

i. a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, figyelembe véve a helyi és 
regionális piacok sajátosságait, beleértve a 
határokon átnyúló mobilitást és a 
fogyatékkal élő személyek ehhez való 
hozzáférését, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében);

Or. en

Indokolás

Az uniós programoknak a szegénység és az egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló 
fellépéseket kell végrehajtaniuk.

Módosítás 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. beruházások a helyi szintű 
infrastruktúrába és a közös 
berendezésekbe, valamint az immateriális 
infrastruktúrába a nemzetközi kutatási 
projektekben, az energiahálózatok –
például az intelligens hálózatok –
előmozdítása az energiaforrások lehető 
legjobb felhasználása érdekében, és 
ezáltal a programozási terület gazdasági 
és működési fejlődésének jelentős 
előmozdítása (a kutatás, a technológiai 
fejlődés és az innováció erősítésével 
kapcsolatos tematikus célkitűzés 
keretében);

Or. fr
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Módosítás 196
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a kulturális örökség és idegenforgalom 
kezelésének előmozdítása (a zöldebb, 
forráshatékonyabb és versenyképesebb 
gazdaság előmozdítására irányuló 
tematikus célkitűzés keretében);

Or. en

Módosítás 197
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az általános gazdasági érdekeket 
képviselő közös, mindenki számára 
elérhető, magas minőségű, határokon 
átnyúló szolgáltatások bevezetésének vagy 
az ezekhez való hozzáférés javításának 
előmozdítása a szolgáltatók közötti 
együttműködés biztosításával (a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem tematikus célkitűzésének 
keretében);

Or. en

Módosítás 198
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib. tengeri utak támogatása (tengeri 
autópályák és tengeri kabotázs);

Or. fr

Módosítás 199
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib. a határokon átnyúló mobilitás 
előmozdítása a következők által: a 
közösségi közlekedés jobb 
hozzáférhetőségének biztosítása, a 
közösségi közlekedési kapcsolatok javítása 
a külső határokon, beruházás a 
határokon átnyúló összeköttetésekbe, 
harmonizált menetrendek és díjszabás 
kidolgozása, új közlekedési 
összeköttetések (a fenntartható közlekedés 
előmozdítására és a legfontosabb 
közlekedési infrastruktúrákban előforduló 
szűk keresztmetszetek megszüntetésére 
irányuló tematikus célkitűzés keretében);

Or. en

Módosítás 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic. a határokon átnyúló regionális kultúra 
értékének előtérbe helyezése;

Or. fr

Módosítás 201
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség, a társadalmi befogadás, 
a kulturális kapcsolatok elősegítése, a 
kultúra értékének kiemelése, a 
kisebbségek jogaiért folytatott küzdelem, 
és a kisebbségek befogadásának
támogatása határokon át, (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

Or. fr

Módosítás 202
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határ menti területeken élő 
közösségek békés egymás mellett élésének 
és a határokon átívelő társadalmi 
befogadásnak az ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);
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Or. en

Módosítás 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése; a sürgősségi 
egészségügyi szolgáltatások területén 
megvalósuló együttműködések 
támogatása a források hatékony 
felhasználásával a határokon átnyúló 
régiókban (a társadalmi befogadás és a 
szegénység elleni küzdelem tematikus 
célkitűzésének keretében);

Or. es

Módosítás 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás – különösen a kiszolgáltatott 
csoportok befogadása – és a szegénység 
elleni küzdelem tematikus célkitűzésének 
keretében);

Or. en



AM\903764HU.doc 99/177 PE490.976v01-00

HU

Indokolás

Az uniós programoknak olyan fellépéseket kell végrehajtaniuk, amelyek célja a vidéki 
területeken és a kiszolgáltatott csoportok körében tapasztalható szegénység, valamint a városi 
és vidéki területek közötti különbségek csökkentése.

Módosítás 205
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
valamint a határokon átívelő társadalmi 
befogadás ösztönzése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
tematikus célkitűzésének keretében);

ii. a nemek közötti egyenlőség és 
esélyegyenlőség támogatása határokon át, 
méltányos foglalkoztatási körülmények, 
valamint a diszkrimináció elleni küzdelem 
támogatása határokon át. és a határokon 
átívelő társadalmi befogadás ösztönzése (a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem tematikus célkitűzésének 
keretében);

Or. en

Módosítás 206
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. közös oktatási és képzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében);

iii. közös oktatási és képzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében), valamint a kultúra 
és a turizmus területén;

Or. de
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Indokolás

A kultúra és a turizmus a határ menti régiókban a munkára nézve a gyakorlatban 
változatlanul fontos kérdés. A mellékletben megfelelően módosítani kell a mutatók listáját.

Módosítás 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. közös oktatási és képzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében);

iii. közös oktatási, tanulási és képzési 
rendszerek kidolgozása és megvalósítása (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében);

Or. fr

Módosítás 208
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. közös oktatási és képzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében);

iii. közös oktatási és képzési rendszerek 
kidolgozása és megvalósítása, valamint a 
befogadó iskolai légkör biztosítására és a 
korai iskolaelhagyás csökkentésére 
irányuló közös kezdeményezések (a 
szakértelembe, oktatásba és egész életen át 
tartó tanulásba történő befektetés tematikus 
célkitűzés keretében);

Or. en
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Módosítás 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti sokrétű 
együttműködés támogatása, ideértve az 
ehhez szükséges infrastruktúrát is (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

Or. en

Módosítás 210
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
különböző formáinak támogatása, melybe 
beletartoznak a szükséges infrastruktúrák 
is (az intézményi kapacitás növelése és 
hatékony közigazgatás tematikus 
célkitűzése keretében);

Or. fr

Módosítás 211
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont



PE490.976v01-00 102/177 AM\903764HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
különböző formáinak támogatása, melybe 
beletartoznak a szükséges infrastruktúrák 
is (az intézményi kapacitás növelése és 
hatékony közigazgatás tematikus 
célkitűzése keretében);

Or. fr

Módosítás 212
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és
intézmények közötti együttműködés 
támogatása, a regionális és helyi 
önkormányzatok szerepe, a civil és 
szociális párbeszéd fokozása, a 
tájékoztatáshoz való jobb hozzáférés 
biztosítása és részvétel a politikai 
döntéshozatalban (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

Or. en

Módosítás 213
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

iv. jogi és közigazgatási együttműködés, 
valamint a magánszemélyek és 
intézmények közötti együttműködés 
támogatása, beleértve a szükséges 
infrastruktúrát (az intézményi kapacitás 
növelése és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében);

Or. de

Módosítás 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. beruházás az infrastruktúrába a 
határokon átnyúló régiók gazdasági és 
funkcionális fejlesztésének előmozdítása 
érdekében

Or. en

Módosítás 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a vállalkozások és elsősorban a kkv-k 
közötti együttműködés, e vállalkozások 
tartós fejlődésének gazdasági, 
kereskedelmi vagy technológiai, mobilitási 
vagy cserére irányuló együttműködési 
fellépéseken keresztül történő segítése és 
támogatása érdekében, vállalkozásokat 
nevelő iskola létrehozása és csoportok 
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hálózatba kapcsolása (a kkv-k 
versenyképességének fokozására irányuló 
tematikus célkitűzés keretében)

Or. fr

Módosítás 216
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. beruházások regionális, határokon 
átnyúló villamosenergia-hálózatokba a 
hatékony energiaellátás biztosítására, a 
határ menti régiókban is;

Or. de

Módosítás 217
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. A határokon átnyúló közlekedési 
kapcsolatok létrehozására és az ilyen 
kapcsolatok minőségének javítására, e 
kapcsolatok határ menti régiókhoz 
kapcsolására, a határokon átnyúló 
kapcsolatok fejlesztésére, és határokon 
átnyúló közös közlekedési rendszerek 
létrehozására irányuló beruházások (a 
fenntartható közlekedés ösztönzésére és a 
lényeges hálózati infrastruktúrák 
akadályainak felszámolására irányuló 
tematikus célkitűzés címén), 

Or. fr
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Módosítás 218
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az egészségügyi infrastruktúrákra és 
a szociális infrastruktúrákra, valamint a 
sürgősségi szolgáltatások együttműködési 
rendszerére irányuló beruházások, 
amelyek hozzájárulnak az erőforrások 
hatékony felhasználásához a határokon 
átnyúló régiókban (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
elősegítésére irányuló tematikus célkitűzés 
keretében).

Or. fr

Módosítás 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a határokon átnyúló régiók közötti 
közlekedés és összeköttetések 
minőségének javítása; határokon átnyúló 
közösségi közlekedési rendszerek 
létrehozása (a fenntartható közlekedés 
fejlesztésére és a közlekedési hálózatok 
főbb infrastruktúráinak működését gátló 
akadályok megszüntetésére vonatkozó 
tematikus célkitűzés keretében);

Or. es
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Módosítás 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva) a helyi és regionális, valamint a 
közszféra és a magánszféra közötti 
együttműködés előmozdítása az 
idegenforgalom fejlesztése céljából, a 
határ két oldalán fekvő települések helyi 
kultúrájának és hagyományainak 
erősítése érdekében.

Or. en

Indokolás

Az idegenforgalom az európai gazdaság egyik legfontosabb ágazata, amelynek 
továbbfejlesztése érdekében elő kell mozdítani a határ menti együttműködést.

Módosítás 221
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az érintett területek fejlesztését célzó 
idegenforgalmi intézkedések végrehajtása 
és előmozdítása;

Or. it

Módosítás 222
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. a határokon átnyúló és 
transznacionális közlekedési 
összeköttetések létrehozását, fejlesztését és 
javítását célzó beruházások ösztönzése.

Or. pt

Módosítás 223
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az Európai Unió régiói közötti 
innovációs szakadék csökkentése a 
kevésbé fejlett régiókban létrejövő 
kiválósági központoknak a vezető uniós 
társintézményekkel való összekapcsolása, 
és ezáltal a „kiválóság előszobájának” 
megerősítése révén;

Or. en

Módosítás 224
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. A határokon átnyúló közlekedési 
kapcsolatok létrehozására és az ilyen 
kapcsolatok minőségének javítására, e 
kapcsolatok határ menti régiókhoz 
kapcsolására, a határokon átnyúló 
kapcsolatok fejlesztésére, és határokon 
átnyúló közös közlekedési rendszerek 
létrehozására irányuló beruházások (a 
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fenntartható közlekedés ösztönzésére és a 
lényeges hálózati infrastruktúrák 
akadályainak felszámolására irányuló 
tematikus célkitűzés címén), 

Or. fr

Módosítás 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. Észak-Írország és Írország 
szomszédos megyéi között megvalósuló, 
határokon átnyúló, a békét és megbékélést 
célzó programok esetében a közösségek 
közötti kohézió elősegítését, valamint az 
érintett régiók fokozott társadalmi és 
gazdasági stabilitásához való 
hozzájárulást célzó fellépések.

Or. en

Módosítás 226
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. beruházások a határokon átnyúló 
közlekedési kapcsolatok megteremtése, 
valamint a helyi tömegközlekedés 
határokon átnyúló rendszereinek 
felépítése érdekében;

Or. de
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Módosítás 227
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. az idegenforgalom és az utazási 
kultúra, mint fontos munkahelyforrás 
fejlesztésének támogatása a határ menti 
régiókban az állami infrastruktúrákra 
valamint a határokon átnyúló, közös 
idegenforgalmi és kulturális kínálatok 
létrehozására irányuló beruházásokkal (a 
foglalkoztatás elősegítésére és a 
munkavállalók mobilitásának 
támogatására irányuló tematikus 
célkitűzés keretében),

Or. fr

Módosítás 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. makroregionális stratégiák és tengeri 
medencékre vonatkozó stratégiák 
kidolgozása és alkalmazása (valamennyi 
tematikus célkitűzés keretében).

Or. fr

Indokolás

A határokon átnyúló együttműködés az érintett régiókban részt vehet a makroregionális és a 
tengeri medencékre vonatkozó stratégiák kidolgozásában és alkalmazásában.

Módosítás 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. a határokon átnyúló információcsere-
rendszerek fejlesztése (az információs és 
kommunikációs technológiák 
hozzáférhetőségének, használatának és 
minőségének javítására vonatkozó 
célkitűzés keretében);

Or. es

Módosítás 230
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. Beleértve a szükséges 
infrastruktúrákat.

Or. pt

Módosítás 231
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb. az idegenforgalom és az utazási 
kultúra, mint fontos munkahelyforrás 
fejlesztésének támogatása a határ menti 
régiókban az állami infrastruktúrákra 
valamint a határokon átnyúló, közös 
idegenforgalmi és kulturális kínálatok 
létrehozására irányuló beruházásokkal (a 
foglalkoztatás elősegítésére és a 
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munkavállalók mobilitásának 
támogatására irányuló tematikus 
célkitűzés keretében),

Or. fr

Módosítás 232
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. beruházások a mentőszolgálatok 
együttműködésének rendszereibe;

Or. de

Módosítás 233
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. az egészségügyi infrastruktúrákra és a 
szociális infrastruktúrákra, valamint a 
sürgősségi szolgáltatások együttműködési 
rendszerére irányuló beruházások, 
amelyek hozzájárulnak az erőforrások 
hatékony felhasználásához a határokon 
átnyúló régiókban (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
elősegítésére irányuló tematikus célkitűzés 
keretében).

Or. fr

Módosítás 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. az egészségügyi infrastruktúrákra és a 
szociális infrastruktúrákra, valamint a 
sürgősségi szolgáltatások együttműködési 
rendszerére irányuló beruházások (a 
társadalmi befogadás és a szegénység 
elleni küzdelem elősegítésére irányuló 
tematikus célkitűzés keretében).

Or. fr

Módosítás 235
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivc. az egészségügyi infrastruktúrákra és a 
szociális infrastruktúrákra, valamint a 
sürgősségi szolgáltatások együttműködési 
rendszerére irányuló beruházások, 
amelyek hozzájárulnak az erőforrások 
hatékony felhasználásához a határokon 
átnyúló régiókban (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
elősegítésére irányuló tematikus célkitűzés 
keretében).

Or. fr

Módosítás 236
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv d pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivd. beruházások a határokon átnyúló 
információcsere rendszereinek 
megteremtésébe az információs és 
kommunikációs technológiák terén;

Or. de

Módosítás 237
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivd. a határokon túli információcsere-
rendszerekre irányuló beruházások (az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz (IKT) hozzáférés, azok 
használatának és minőségének javítására 
irányuló tematikus célkitűzés keretében),

Or. fr

Módosítás 238
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivd. a határokon túli információcsere-
rendszerekre irányuló beruházások (az 
információs és kommunikációs 
technológiákhoz (IKT) hozzáférés, azok 
használatának és minőségének javítására 
irányuló tematikus célkitűzés keretében),

Or. fr
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Módosítás 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

törölve

Or. en

Módosítás 240
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés 
keretében:

Or. it

Módosítás 241
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

b) a transznacionális és határokon átnyúló
együttműködés keretében: a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
vagy hegyvidékekkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása 

Or. fr

Indokolás

A makroregionális stratégiákkal való kapcsolat a transznacionális fejezeten túl a határokon 
átnyúló fejezet számára is érdekes. A makroregionális stratégiák kidolgozása lehetővé teheti 
legalább azt, hogy jobban kiegészítse egymást egy transznacionális program és több 
határokon átnyúló program.

Módosítás 242
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

b) a határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés keretében: a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
vagy hegyvidékekkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása 

Or. fr

Módosítás 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

b) a határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés keretében: a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
vagy hegyvidékekkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása 

Or. fr

Módosítás 244
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

b) a határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés keretében: a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
vagy hegyvidékekkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása;

Or. fr

Módosítás 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (valamennyi 
tematikus célkitűzés keretében).



AM\903764HU.doc 117/177 PE490.976v01-00

HU

közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

Or. fr

Módosítás 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: makroregionális stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása; határokon 
átnyúló regionális stratégiák – mint az 
eurorégiók – kidolgozása és végrehajtása 
a határokon átnyúló programok és a 
tengeri stratégiák által le nem fedett 
területeken (az intézményi kapacitás 
javítása és hatékony közigazgatás 
tematikus célkitűzése keretében).

Or. es

Módosítás 247
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés 
keretében:

i. transznacionális programok, többek 
között a következők kidolgozása és 
végrehajtása: makroregionális és a tengeri 
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medencékkel kapcsolatos stratégiák (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

ii. az Európa szempontjából fontos 
transznacionális kihívások (pl. 
demográfia, szegénységcsökkentés vagy a 
roma lakosság társadalmi befogadása) 
kezelését célzó programok kidolgozása és 
végrehajtása.

Or. en

Módosítás 248
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel és a transznacionális 
területek kohéziójával kapcsolatos 
stratégiák kidolgozása és végrehajtása (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

Or. pl

Módosítás 249
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
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kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése, 
valamint az idegenforgalmi ágazatra 
irányuló intézkedések keretében).

Or. it

Módosítás 250
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

Or. it

Módosítás 251
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a regionális és helyi közigazgatási 
kapacitás fejlesztése annak érdekében, 
hogy kezelni tudja a demográfiai változás 
és a különböző társadalmi-gazdasági 
körülmények között élő munkaképes 
népesség mozgásának hatásait (az 
intézményi kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

Or. it



PE490.976v01-00 120/177 AM\903764HU.doc

HU

Indokolás

A területi közigazgatás szempontjából fontos, hogy kezelni tudják a különböző demográfiai 
struktúrákkal rendelkező országokon belüli demográfiai változásokkal kapcsolatos 
kérdéseket, mivel ez szorosan összefügg azzal, hogyan tudják leküzdeni a versenyképesség 
terén az európai régiók előtt álló akadályokat.

Módosítás 252
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a fenntartható városi mobilitásra 
irányuló politikák előmozdítása innovatív, 
igazolható és átadható intézkedésekkel (a 
fenntartható közlekedési rendszerek 
előmozdításának és a legfontosabb 
hálózati infrastruktúrákon belüli szűk 
keresztmetszetek felszámolásának 
tematikus célkitűzése keretében);

Or. it

Indokolás

Az együttműködés alkalmas arra, hogy – akár más eszközökkel is – tőkét kovácsoljon a 
szerzett tapasztalatokból, a hálózati dimenzió által téve még értékesebbé azokat. A városi 
mobilitásra irányuló politikák alkotják a területi együttműködés transznacionális 
dimenziójának egyik kulcsfontosságú témáját.

Módosítás 253
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az információs és kommunikációs 
technológiák kiterjedt alkalmazásának 
előmozdítása és javítása a vidéki, a part 
menti és a legkülső közösségekben (az 
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információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, valamint 
ezek használatának és minőségének 
javítását célzó tematikus célkitűzés 
keretében);

Or. it

Indokolás

A vidéki és a marginalizáció veszélyének kitett területek meghatározó lendületet kaphatnak az 
információs és kommunikációs technológiák nagyobb fokú használatától, amely nemcsak az 
infrastruktúra javításával érhető el, hanem a területi együttműködés tevékenységeiben 
megnyilvánuló kulturális és szervezeti tényezők kihasználásával is.

Módosítás 254
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a vállalkozások és különösen a kkv-k 
valamint a vállalkozásokat képviselő 
szervezetek közötti együttműködés, a 
gazdasági, kereskedelmi vagy technológiai 
együttműködési cselekvések segítése és 
támogatása érdekében, a(z) […]/2012/EU 
rendelet [ERFA rendelet] 5. cikkében 
meghatározott célokra irányuló mobilitási 
műveletekkel vagy cserékkel;

Or. fr

Módosítás 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. en

Indokolás

Az Észak-Írország és Írország szomszédos megyéi között megvalósuló, határokon átnyúló, a 
békét és megbékélést célzó programok esetében az ERFA hozzájárul az érintett régiók 
társadalmi és gazdasági stabilitásának elősegítéséhez is, mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken keresztül.

Módosítás 256
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

Or. en

Módosítás 257
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési program prioritási 
tengelyekből áll. Egy adott prioritási 
tengely egy alapra vonatkozik, egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza e 
rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően.

(1) Az együttműködési program prioritási 
tengelyekből áll. Egy adott prioritási 
tengely egy alapra vonatkozik, egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza e 
rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően. Egy 
prioritási tengely, amennyiben szükséges, 
különböző tematikus célkitűzések egy 
vagy több kiegészítő beruházási prioritását 
vagy prioritásait is tartalmazhatja annak 
érdekében, hogy nagyobb hatást és 
hatékonyságot érjenek el egy tematikusan 
koherens, integrált megközelítésben.

Or. de

Indokolás

Különböző beruházási prioritások kombinációja révén el lehet kerülni a párhuzamosságokat 
és átfedéseket a tematikus célkitűzések között, ily módon jelentősen erősödik a tematikus 
hangsúly, anélkül, hogy egyszerre szűkítenék a tematikus együttműködési lehetőségeket, 
ezenkívül ily módon lényegesen hatékonyabban lehetne figyelembe venni a programok 
szempontjából lényeges jellemzőket.

Módosítás 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a közös és egyedi kimeneti és eredmény-
mutatók, adott esetben a kiindulási értékkel 
és a számszerűsített célértékkel, az 
alapokra vonatkozó szabályokkal
összhangban;

ii. a közös és egyedi kimeneti és eredmény-
mutatók, adott esetben a kiindulási értékkel 
és a számszerűsített célértékkel, a 15. 
cikkel összhangban;

Or. fr
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Módosítás 259
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. prioritást élvező strukturális projektek 
azonosítása, melyeket elsősorban a 
makroregionális stratégiák, és a 
medencékre vagy hegyvidékekre irányuló 
stratégiák keretében azonosítanak.

Or. fr

Módosítás 260
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. prioritást élvező strukturális projektek 
azonosítása, melyeket elsősorban a 
makroregionális stratégiák és a 
medencékre vagy hegyvidékekre irányuló 
stratégiák keretében azonosítanak.

Or. fr

Módosítás 261
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – b pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. prioritást élvező strukturális projektek 
azonosítása, melyeket elsősorban a 
makroregionális stratégiák és a 
medencékre vagy hegyvidékekre irányuló 
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stratégiák keretében azonosítanak.

Or. fr

Módosítás 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap és más uniós 
és nemzeti finanszírozási eszközök és az 
Európai Beruházási Bank (EBB) közötti 
koordinációt biztosító mechanizmusok;

i. az alapok, az EVMA, az európai 
összekapcsolódási eszköz (CEF), az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap és 
más uniós és nemzeti finanszírozási 
eszközök és az Európai Beruházási Bank 
(EBB) közötti koordinációt biztosító 
mechanizmusok;

Or. de

Módosítás 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. a városi, vidéki, part menti és a sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. en



PE490.976v01-00 126/177 AM\903764HU.doc

HU

Módosítás 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, 
hegyvidéki, part menti és a sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. fr

Módosítás 265
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
(hegyek és szigetek) területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. fr

Módosítás 266
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
(hegyek és szigetek) területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. fr

Módosítás 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi és elővárosi, 
vidéki, part menti és a sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. es

Módosítás 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró –
például földrajzi, demográfiai vagy 
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integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

természeti hátrányokkal küzdő – területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. en

Módosítás 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. és 29. 
cikkéhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és a sajátos területi jellemzőkkel bíró, 
úgymint természeti, földrajzi vagy 
demográfiai hátrányokkal küzdő területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a(z) …/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 28. és 29. cikkéhez kapcsolódó 
végrehajtási rendelkezések alkalmazása;

Or. fr

Módosítás 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. adott esetben azoknak a városoknak a 
felsorolása, ahol integrált fenntartható 
városfejlesztési intézkedéseket hajtanak 
végre; az ezekre a tevékenységekre 
fordított ERFA-támogatás indikatív éves 
elosztása, beleértve a(z) .../2012/EU 
rendelet [ERFA] 7. cikkének (2) bekezdése 

iii. adott esetben azoknak a városoknak és 
összefüggő működési egységet képező 
területeknek a felsorolása, ahol integrált 
fenntartható városfejlesztési intézkedéseket 
hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a(z) 
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alapján a városok számára irányítás 
céljából juttatott forrásokat;

.../2012/EU rendelet [ERFA] 7. cikkének 
(2) bekezdése alapján a városok számára 
irányítás céljából juttatott forrásokat;

Or. es

Módosítás 271
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre;

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre, elsősorban a területi 
sajátosságokkal rendelkező területeken 
(hegyek, szigetek);

Or. fr

Módosítás 272
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre;

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre, elsősorban a területi 
sajátosságokkal rendelkező területeken 
(hegyek, szigetek);

Or. fr

Módosítás 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. az érintett programok esetében a 
tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket érintő stratégiákhoz;

Or. fr

Módosítás 275
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. a tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket vagy hegyvidékeket érintő 
stratégiákhoz;

Or. fr
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Módosítás 276
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. a tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket vagy hegyvidékeket érintő 
stratégiákhoz;

Or. fr

Módosítás 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. a tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket vagy hegyvidékeket érintő 
stratégiákhoz;

Or. fr

Módosítás 278
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. a tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket vagy hegyvidékeket érintő 
stratégiákhoz;

Or. fr
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Módosítás 279
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v. adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket és a 
transznacionális területek kohézióját 
érintő stratégiákhoz;

Or. pl

Módosítás 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. adott esetben határokon átnyúló 
infrastrukturális stratégia;

Or. de

Módosítás 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

va. prioritást élvező strukturális projektek, 
melyeket elsősorban a makroregionális 
stratégiák és a tengeri medencékre 
irányuló stratégiák keretében 
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azonosítanak.

Or. fr

Módosítás 282
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok és
kedvezményezettek igazgatási kapacitása
megerősítését célzó intézkedéseket a (2) 
bekezdés b) pontjában említett, az érintett 
prioritási tengelyre vonatkozó 
információkkal;

i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok, a 
kedvezményezettek, a szociális partnerek 
és a nem kormányzati szervezetek, 
valamint a többi érintett igazgatási 
kapacitásának megerősítését célzó 
intézkedéseket a (2) bekezdés b) pontjában 
említett, az érintett prioritási tengelyre 
vonatkozó információkkal;

Or. en

Módosítás 283
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

törölve

Or. fr

Módosítás 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

törölve

Or. es

Módosítás 285
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

törölve

Or. fr

Módosítás 286
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

ii. a kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok igazgatási terheinek az 
értékelése, valamint intézkedések az 
igazgatási terhek csökkentésére a 
célértékeikkel;

Or. de
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Módosítás 287
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

ii. a kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok igazgatási terheinek az 
értékelése és a csökkentés elérése 
érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

Or. de

Indokolás

Az igazgatási terhek csökkentésének elsősorban a kedvezményezettek, de az irányító 
hatóságok érdekeit is kell szolgálnia.

Módosítás 288
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

törölve

Or. fr

Indokolás

A tervezés szintjén az adminisztratív költségek felbecslése további adminisztratív terhet 
jelentene, ami jelentősen lelassítaná az eljárást.

Módosítás 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a CEF, ERFA és TEN-T programok 
tervezett igénybevétele és összekapcsolása;

Or. de

Módosítás 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az ERFA-ból az együttműködési 
programra és valamennyi prioritási 
tengelyre juttatott támogatás pénzügyi 
előirányzatát és a nemzeti 
társfinanszírozást az egész programozási 
időszakra megadó táblázat. Amennyiben a 
nemzeti társfinanszírozás állami és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak az állami és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is tartalmaznia 
kell. Tájékoztatás céljából az EBB 
tervezett részvételét is tartalmaznia kell;

ii. az ERFA-ból az együttműködési 
programra juttatott támogatás pénzügyi 
előirányzatát és a nemzeti 
társfinanszírozást az egész programozási 
időszakra megadó táblázat. A táblázatnak 
a prioritási tengelyek szerinti indikatív 
bontást is tartalmaznia kell. Amennyiben 
a nemzeti társfinanszírozás állami és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak az állami és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is tartalmaznia 
kell. Tájékoztatás céljából a programban 
részt vevő harmadik országok esetleges 
hozzájárulását, valamint az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

Or. fr

Indokolás

Az operatív programnak a makrogazdasági változások szerint könnyen kiigazíthatónak kell 
lennie, anélkül, hogy az egész operatív programot felül kellene vizsgálni minden egyes, a 
prioritási tengelyek közötti forrásátcsoportosítás alkalmával. Logikus továbbá, hogy a 
programban részt vevő harmadik országoktól kérni kell a pénzügyi részvételük kifejezett 
megjelölését, hogy átfogó kép alakuljon ki a rendelkezésre álló pénzösszegekről.
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Módosítás 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs szerv, az irányító 
hatóság és az ellenőrző hatóság 
megnevezése;

i. az irányító hatóság és az ellenőrző 
hatóság megnevezése;

Or. es

Módosítás 292
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs szerv, az irányító 
hatóság és az ellenőrző hatóság 
megnevezése;

i. az akkreditációs szerv, az irányító 
hatóság és az ellenőrző hatóság 
megnevezése; ha irányító hatóságként 
nem vesznek tervbe európai területi 
együttműködési csoportosulást, akkor 
ismertetni kell a 21. cikk szerinti 
ellenőrzés eredményét, beleértve egy rövid 
indokolást is;

Or. de

Módosítás 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – g pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. [az akkreditációs szerv], az irányító 
hatóság és az ellenőrző hatóság 
megnevezése;

i. [az akkreditációs szerv], az irányító 
hatóság, az ellenőrző hatóság és adott 
esetben az igazoló hatóság megnevezése;
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Or. fr

Indokolás

Az igazoló hatóság kijelölésére vonatkozó rugalmasság lehetőségével függ össze (22. cikk). Az 
igazoló hatóság szakértői tevékenységet végezhet és segítheti a jó irányítást. Elhagyandó
azokon a helyeken ahol hatékony nem az egyszerűsítés irányába mutat.

Módosítás 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a műveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
enyhítése és a hozzá történő 
alkalmazkodás, valamint a kockázatok 
megelőzése és a kockázatok kezelése 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;

i. adott esetben a műveletek kiválasztása 
során a környezetvédelmi követelmények, 
az erőforrás-hatékonyság, az 
éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá 
történő alkalmazkodás, valamint a 
kockázatok megelőzése és a kockázatok 
kezelése figyelembevételével hozott 
konkrét intézkedések leírása;

Or. en

Módosítás 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 

ii. adott esetben az esélyegyenlőség 
előmozdítása, valamint a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
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hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit, és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit, és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

Or. en

Módosítás 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség elve érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása 
program és művelet szintjén.

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség elve érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása 
minden program- és műveleti szinten, 
ideértve a tervezést, a végrehajtást, az 
ellenőrzést és az értékelést.

Or. en

Módosítás 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség elve érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása 
program és művelet szintjén.

iii. adott esetben a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításához történő 
hozzájárulás és adott esetben a nemek 
közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének érdekében hozott 
intézkedések leírása program és művelet 
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szintjén.

Or. en

Módosítás 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az infrastruktúra határokon átnyúló 
fejlesztésére hozott intézkedések leírása;

Or. de

Módosítás 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az együttműködési 
programra vonatkozó javaslattal együtt be 
kell nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

törölve

Or. en

Módosítás 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak az együttműködési 
programra vonatkozó javaslattal együtt be 
kell nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

törölve

Or. fr

Indokolás

A végrehajtás egyszerűsítése érdekében e követelmény az európai területi együttműködés 
esetében aránytalan és késleltetheti az ütemezést.

Módosítás 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását.

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását, 
és adott esetben a harmadik országok 
vagy területek pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozó kötelezettségvállalását.

Or. es

Módosítás 302
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását.

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását, 
és adott esetben a harmadik országok 
vagy területek pénzügyi hozzájárulásra 
vonatkozó kötelezettségvállalását.

Or. es

Indokolás

A legkülső régiókkal határos országok többsége támogatásokat kap az EFA-ból, és az európai 
területi együttműködéshez nem biztosítanak további forrásokat. A legkülső régiók így 
kötelesek együttműködni harmadik országokkal, azonban ennek mértéke rendkívül korlátozott, 
mivel a harmadik országok nem kapnak kiegészítő forrásokat és nem rendelkeznek gazdasági 
ösztönzőkkel. Aránytalannak tűnik megkövetelni a harmadik országok egyetértésének 
megerősítését, ami tovább bonyolítja e programok végrehajtását és irányítását.

Módosítás 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Adott esetben a részt vevő tagállamok 
és harmadik országok vagy területek 
írásban megerősítik egyetértésüket az 
együttműködési programmal, mielőtt azt 
benyújtják a Bizottsághoz. Ez a 
megállapodás tartalmazza valamennyi 
tagállamnak az együttműködési program 
végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását.

(5) A részt vevő tagállamok – amennyiben 
elfogadták az együttműködési 
programokban való részvételre való 
felhívást – és harmadik országok vagy 
területek írásban megerősítik 
egyetértésüket az együttműködési 
programmal, mielőtt azt benyújtják a 
Bizottsághoz. Ez a megállapodás 
tartalmazza valamennyi tagállamnak és 
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lehetőség szerint a harmadik országoknak 
és területeknek az együttműködési 
program végrehajtásához szükséges 
társfinanszírozási kötelezettségvállalását.

Or. fr

Módosítás 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok a Bizottság által 
elfogadott modell alapján elkészítik az 
együttműködési program tervezetét.

(6) A részt vevő tagállamok és –
amennyiben az együttműködési 
programokban való részvételre szóló 
meghívást elfogadták – a harmadik 
országok és területek a Bizottság által 
elfogadott modell alapján elkészítik az 
együttműködési program tervezetét. Az (5) 
bekezdéstől eltérően abban az esetben, 
amikor az együttműködési programok 
legkülső régiókat és harmadik országokat 
érintenek, az érintett tagállamnak 
konzultálnia kell a harmadik országokkal, 
mielőtt a programokat a Bizottság elé 
terjeszti. Ebben az esetben az 
együttműködési programok tartalmára és 
a harmadik országok lehetséges 
hozzájárulására vonatkozó megállapodás 
a harmadik országokkal folytatott 
konzultációs ülések jóváhagyott 
jegyzőkönyvei vagy a regionális 
együttműködési szervezetek határozata 
formájában is megszülethet.

Or. fr

Indokolás

Tekintve, hogy a legkülső régiók együttműködési programjai összetettek és sokfélék 
(melyekben a részt vevő harmadik országok általában AKCS-országok), rugalmasabbá kell 
tenni azt a kötelezettséget, mely szerint az együttműködési program csak a részt vevő 
harmadik országoknak a program tartalmához való írásbeli beleegyezésének beérkezését 
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követően terjeszthető a Bizottság elé. E kötelezettség magában hordozza a blokkolás veszélyét 
is, a területi együttműködés célkitűzéseihez nem kapcsolódó visszatérő geopolitikai 
konfliktusok miatt.

Módosítás 305
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a(z) …/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 93. 
cikke (1) bekezdésében említett közös 
cselekvési tervet feladatai körében 
valamely európai területi együttműködési 
csoportosulás mint kedvezményezett hajtja 
végre, akkor az együttműködési program 
közös titkárságának munkatársai és az 
európai területi együttműködési 
csoportosulás közgyűlésének tagjai 
lehetnek a(z) …/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 97. cikke 
(1) bekezdésében említett irányító 
bizottság tagjai. Az európai területi 
együttműködési csoportosulás 
közgyűlésének tagjai nem alkothatnak 
többséget az említett irányító bizottságban.

Amennyiben a(z) …/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 93. 
cikke (1) bekezdésében említett közös 
cselekvési tervet feladatai körében 
valamely európai területi együttműködési 
csoportosulás vagy egy részes ország belső 
joga alapján létrehozott jogi személy, mint 
kedvezményezett hajtja végre, akkor az 
együttműködési program közös 
titkárságának munkatársai és az európai 
területi együttműködési csoportosulás 
közgyűlésének tagjai lehetnek a(z) 
…/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 97. cikke 
(1) bekezdésében említett irányító 
bizottság tagjai. Az európai területi 
együttműködési csoportosulás 
közgyűlésének tagjai nem alkothatnak 
többséget az említett irányító bizottságban.

Or. pl

Módosítás 306
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A(z) .../2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. 

A(z) .../2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 28. 
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cikkében foglalt közösségi szintű helyi 
fejlesztés a határokon átnyúló 
együttműködési programok keretében 
hajtható végre, amennyiben a helyi 
fejlesztési csoport legalább két ország 
képviselőiből áll, amely országok legalább 
egyike tagállam.

cikkében foglalt közösségi szintű helyi 
fejlesztés a határokon átnyúló 
együttműködési programok keretében 
hajtható végre, amennyiben a helyi 
fejlesztési csoport legalább két ország helyi 
képviselőiből áll, amely országok legalább 
egyike tagállam.

Or. it

Módosítás 307
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködési programok esetében a(z) 
.../2012/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 99. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
integrált területi beruházást irányító és 
végrehajtó közreműködő szervezet egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulás vagy más jogi személy lehet, 
amelyet a részt vevő országok törvényei 
alapján hoztak létre, feltéve, hogy 
felállításában legalább két részt vevő 
ország közhatóságai közreműködnek.

Együttműködési programok esetében a(z) 
.../2012/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 99. 
cikkének (3) bekezdésében említett 
integrált területi beruházást irányító és 
végrehajtó közreműködő szervezet egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulás vagy más jogi személy lehet, 
amelyet a részt vevő országok egyikének
törvényei alapján hoztak létre.

Or. pl

Módosítás 308
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Együttműködési programok esetében a(z) 
.../2012/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 99. 

(A magyar változatot nem érinti.)
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cikkének (3) bekezdésében említett 
integrált területi beruházást irányító és 
végrehajtó közreműködő szervezet egy 
európai területi együttműködési 
csoportosulás vagy más jogi személy lehet, 
amelyet a részt vevő országok törvényei 
alapján hoztak létre, feltéve, hogy 
felállításában legalább két részt vevő 
ország közhatóságai közreműködnek.

Or. en

Módosítás 309
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programok 
műveleteit a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 41. 
cikkében említett monitoringbizottság 
választja ki.

(1) Az együttműködési programok 
műveleteit a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 41. 
cikkében említett monitoringbizottság vagy 
egy jelentéseket is tevő irányító bizottság
választja ki.

Or. de

Indokolás

Az irányító bizottság létrehozásának lehetőségét feltétlenül figyelembe kell venni, mert csak 
ily módon lehet biztosítani, hogy a regionális stratégiai kérdéseket és projekteket munkára 
alkalmas formában lehessen megvitatni.

Módosítás 310
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló és transznacionális A határokon átnyúló és transznacionális 
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együttműködés keretében kiválasztott 
műveletekbe legalább két részt vevő ország 
kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk; az érintett országok 
legalább egyikének tagországnak kell 
lennie. Művelet egyetlen országban is 
végrehajtható, amennyiben az a 
programterület érdekét szolgálja.

együttműködés keretében kiválasztott 
műveletekbe legalább két részt vevő ország 
kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk. Művelet egyetlen 
országban is végrehajtható, amennyiben az 
a programterület érdekét szolgálja.

Or. fr

Indokolás

Adott esetben biztosítani kell a lehetőséget a választott regionális és helyi hatóságok számára 
az egymással való együttműködésre anélkül, hogy egy tagállamot ebbe közvetlenül 
bevonnának.

Módosítás 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti feltételek a 6. cikk (2) 
albekezdésében említett Észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét 
és megbékélést célzó programok keretében 
történő fellépésekre nem vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló és transznacionális A határokon átnyúló és transznacionális 
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együttműködés keretében kiválasztott 
műveletekbe legalább két részt vevő ország 
kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk; az érintett országok 
legalább egyikének tagországnak kell 
lennie. Művelet egyetlen országban is 
végrehajtható, amennyiben az a 
programterület érdekét szolgálja.

együttműködés és a 4. cikk (2) 
bekezdésében leírt kiegészítő forrásokból 
finanszírozott együttműködés keretében 
kiválasztott műveletekbe legalább két részt 
vevő ország kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk; az érintett országok 
legalább egyikének tagországnak kell 
lennie. Művelet egyetlen országban is 
végrehajtható, amennyiben az a 
programterület érdekét szolgálja.

Or. es

Módosítás 313
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés keretében kiválasztott 
műveletekbe legalább két részt vevő ország 
kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk; az érintett országok 
legalább egyikének tagországnak kell 
lennie. Művelet egyetlen országban is 
végrehajtható, amennyiben az a 
programterület érdekét szolgálja.

A határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés és a 4. cikk (2) 
bekezdésében leírt kiegészítő forrásokból 
finanszírozott együttműködés keretében 
kiválasztott műveletekbe legalább két részt 
vevő ország kedvezményezettjeinek be kell 
kapcsolódniuk; az érintett országok 
legalább egyikének tagországnak kell 
lennie. Művelet egyetlen országban is 
végrehajtható, amennyiben az a 
programterület érdekét szolgálja.

Or. es

Indokolás

A tematikus területeknek és a különböző együttműködési területek végrehajtási feltételeinek 
összhangban kell lenniük. Annak megállapításakor, hogy a kiegészítő támogatásnál is 
érvényes a transznacionális együttműködés tematikus koncentrációja, a javaslat nem terjedt ki 
a műveletek kiválasztási követelményeire, amit e módosítás pótol.

Módosítás 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti feltételek a 6. cikk (2) 
albekezdésében említett Észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét 
és megbékélést célzó programok keretében 
történő fellépésekre nem vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a békét és megbékélést célzó, határokon átnyúló programok fontosságára e 
régióban és arra, miképpen tud az EU kedvezően hozzájárulni ehhez, fontos, hogy a 
preambulum mellett a rendelet törzsszövegében is szerepeljen ez a hivatkozás. A békét és 
megbékélést célzó, határokon átnyúló programoknak ebben a régióban rendelkezniük kell 
azzal a rugalmassággal, hogy egy tagállamon belüli, különböző közösségek közötti 
projekteket is támogathassanak.

Módosítás 315
James Nicholson, Diane Dodds

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti feltételek a 6. cikk (2) 
albekezdésében említett Észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét 
és megbékélést célzó programok keretében 
történő fellépésekre nem vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 316
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja 
szerinti régiók közötti együttműködést 
érintő műveleteknek legalább három 
országból kell kedvezményezetteket 
bevonnia, és ezen országok közül legalább 
kettőnek tagállamnak kell lennie.

A 2. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja 
szerinti régiók közötti együttműködést 
érintő műveleteknek legalább három 
országból kell kedvezményezetteket 
bevonnia.

Or. fr

Indokolás

Adott esetben biztosítani kell a lehetőséget a választott regionális és helyi hatóságok számára 
az egymással való együttműködésre anélkül, hogy egy tagállamot ebbe közvetlenül 
bevonnának.

Módosítás 317
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja 
szerinti régiók közötti együttműködést 
érintő műveleteknek legalább három 
országból kell kedvezményezetteket 
bevonnia, és ezen országok közül legalább 
kettőnek tagállamnak kell lennie.

A 2. cikk (3) bekezdésének a) és b) pontja 
szerinti régiók közötti és transznacionális 
együttműködést érintő műveleteknek 
legalább három országból kell 
kedvezményezetteket bevonnia, és ezen 
országok közül legalább kettőnek 
tagállamnak kell lennie.

Or. pt

Módosítás 318
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2. bekezdéstől eltérve, az európai 
területi együttműködési csoportosulás vagy 
más, valamely részt vevő ország 
jogszabályai szerint létrehozott jogi 
személy egyetlen kedvezményezettként 
pályázhat egy műveletre, amennyiben azt 
a határokon átnyúló és transznacionális 
együttműködés céljára legalább két részt 
vevő ország közigazgatási szervei és 
hatóságai hozták létre, illetve régiók 
közötti együttműködés esetében legalább 
három részt vevő ország szervei és 
hatóságai hozták létre.

(3) A 2. bekezdéstől eltérve, az európai 
területi együttműködési csoportosulás vagy 
más, valamely részt vevő ország 
jogszabályai szerint létrehozott jogi 
személy egyetlen kedvezményezettként 
pályázhat egy műveletre, illetve régiók 
közötti együttműködés esetében.

Or. pl

Módosítás 319
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában,
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

(4) A kedvezményezettek a kidolgozás, a 
végrehajtás, a személyzet biztosítása és a 
finanszírozás közül legalább három téren 
minden művelet során együttműködnek.

Or. en

Módosítás 320
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 

(4) A kedvezményezettek a kidolgozás, a 
végrehajtás, a személyzet biztosítása és a 
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végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

finanszírozás közül legalább két téren 
minden művelet során együttműködnek.

Or. en

Módosítás 321
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

(4) Az aránytalanul magas igazgatási 
terhek miatti kivételes esetek kivételével a
kedvezményezettek alapvetően 
együttműködnek a műveletek 
kidolgozásában, végrehajtásában, 
személyzetének biztosításában és 
finanszírozásában.

Or. de

Indokolás

A négy kritérium teljesítése a projektek gyakorlati lebonyolítása során gyakran mindeden 
erőfeszítés ellenére nagyon nehéz. Ezért indokolt kivételes esetekben lehetségesnek kell lennie 
eltérésnek.

Módosítás 322
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

(4) Az együttműködés ellen szóló 
különleges indokok hiányában és 
lehetőség szerint a kedvezményezettek 
együttműködnek a műveletek 
kidolgozásában, végrehajtásában, 
személyzetének biztosításában és 
finanszírozásában.
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Or. de

Módosítás 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában. A 
legkülső régiókat és harmadik országokat 
érintő programok esetében e feltételek 
közül legalább kettőnek ellenőrizhetőnek 
kell lennie.

Or. fr

Indokolás

A legkülső régiók és a szomszédos harmadik országok közötti együttműködéssel 
összefüggésben nehéz betartani az említett összes kiválasztási feltételt. A legkülső régióknak 
kivétel címén továbbra is rendelkezniük kell azzal a lehetőséggel, hogy csak 2-4 feltételt 
tartanak be.

Módosítás 324
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában.

(4) A kedvezményezettek együttműködnek 
a műveletek kidolgozásában, 
végrehajtásában, személyzetének 
biztosításában és finanszírozásában. Az 
EUMSZ 349. cikkének hatálya alá tartozó 
régiókat érintő programok esetében e 
feltételek közül legalább négynek 
ellenőrizhetőnek kell lennie.
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Or. fr

Indokolás

Mivel az EUMSZ 349. cikkének hatálya alá tartozó régiók és a szomszédos harmadik 
országok együttműködése sajátos, rendkívül nehéz e négy követelmény betartása. Ezért tehát e 
régiók esetében javasolt a jelenlegi programozási időszak megtartása, amelyben e négy 
feltétel közül csak kettőt kell betartani.

Módosítás 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. április 30-ig és minden utána 
következő év április 30-ig – egészen 2022-
ig bezárólag – az irányító hatóság éves 
jelentést nyújt be a Bizottsághoz a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (1) bekezdése szerint. A 2016-
ban benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és a 
2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik.

(1) 2016. június 30-ig és minden utána 
következő év június 30-ig – egészen 2022-
ig bezárólag – az irányító hatóság éves 
jelentést nyújt be a Bizottsághoz a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (1) bekezdése szerint. A 2016-
ban benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és a 
2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik.

Or. fr

Indokolás

A négy hónapos határidő túl rövid a jelenlegi hat hónaphoz képest, az adminisztratív és 
pénzügyi kötelezettségek szigorításával összefüggésben.

Módosítás 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – a a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa. lehetőség szerint az összes adatot 
nemekre lebontva kell közölni.

Or. en

Módosítás 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatóságok és kedvezményezettek 
ERFA-igazgatási és -felhasználási 
kapacitásának megerősítésére hozott 
intézkedések végrehajtása terén elért 
eredmények;

b) adott esetben a hatóságok és 
kedvezményezettek ERFA-igazgatási és -
felhasználási kapacitásának megerősítésére 
hozott intézkedések végrehajtása terén elért 
eredmények;

Or. en

Módosítás 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését) érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének az 
operatív programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

d) adott esetben a férfiak és nők közötti 
egyenlőség elősegítése és a 
megkülönböztetés megakadályozása 
(beleértve a fogyatékos személyek 
hozzáférését) érdekében hozott egyedi 
intézkedések, illetve a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének az operatív 
programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

Or. en
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Módosítás 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a nemek közti egyenlőség elősegítése és 
a megkülönböztetés megakadályozása –
beleértve a fogyatékkal élő személyek 
hozzáférését – érdekében hozott egyedi 
intézkedések, illetve a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének a működési 
programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

d) adott esetben a nemek közti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása – beleértve a fogyatékkal 
élő személyek hozzáférését – érdekében 
hozott egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének a 
működési programban és műveletekben 
való érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

Or. fr

Módosítás 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések;

e) adott esetben a fenntartható fejlődés 
előmozdítása érdekében hozott 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 331
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított 
közös mutatókat megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. A mutatók viszonyítási 
értékét nullára állítják be, a kumulatív 
célértékeket pedig 2022-re határozzák meg.

Az e rendelet mellékletében megállapított 
közös mutatók modelljeit megfelelő 
esetben és a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 24. 
cikke (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően alkalmazzák. A mutatók 
viszonyítási értékét nullára állítják be, a 
kumulatív célértékeket pedig 2022-re 
határozzák meg.

Or. fr

Módosítás 332
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított 
közös mutatókat megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. A mutatók viszonyítási 
értékét nullára állítják be, a kumulatív 
célértékeket pedig 2022-re határozzák meg.

Az e rendelet mellékletében megállapított 
közös mutatók modelljeit megfelelő 
esetben és a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 24. 
cikke (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően alkalmazzák. A mutatók 
viszonyítási értékét nullára állítják be, a 
kumulatív célértékeket pedig 2022-re 
határozzák meg.

Or. fr

Módosítás 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított Az e rendelet mellékletében megállapított 
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közös mutatókat megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. A mutatók viszonyítási 
értékét nullára állítják be, a kumulatív 
célértékeket pedig 2022-re határozzák meg.

közös tájékoztató mutatókat megfelelő 
esetben és a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 24. 
cikke (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően alkalmazzák. A mutatók 
viszonyítási értékét nullára állítják be, a 
kumulatív célértékeket pedig 2022-re 
határozzák meg.

Or. es

Módosítás 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet. A végrehajtás során 
rendkívüli nehézségekkel szembesülő 
programok esetében a Bizottság 
engedélyezheti, indokolással ellátott 
kérelemre, hogy a technikai 
segítségnyújtásra elkülönített ERFA-
keretet az együttműködési programokra 
megítélt teljes összeg 8%-ára korlátozzák. 
Az 50 000 000 EUR összeghatár alatti 
ERFA kerettel rendelkező programok 
esetében a technikai segítségnyújtás 
összegéről a tagállamok, az érintett 
harmadik országok és a Bizottság 
tárgyalnak egymással.

Or. fr

Indokolás

Az európai területi együttműködés összetett és sokdimenziójú együttműködéseket hajt végre, 
amelyek különböző tagállamokból származó partnereket fognak össze. A technikai 
segítségnyújtás mértékét növelhetővé kell tenni végrehajtási nehézségek felmerülése esetén. A 
kisebb programok esetében, amelyek fix költségei kevéssé térnek el a nagy programokétól, egy 
minimális plafonérték nem oldja meg a problémát, főleg akkor, ha az európai területi 
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együttműködésre megadott keret eléri a 7% körüli mértéket.

Módosítás 335
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet.

Or. en

Módosítás 336
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 200 000 EUR-t 
kell kitennie.

Or. en

Módosítás 337
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie, kivéve azokat a 
programokat, amelyek rendkívüli 
nehézségekkel szembesülnek a 
végrehajtás során, vagy amelyek egy 
széles együttműködési területet fednek le, 
ami nagyobb mértékű technikai 
segítségnyújtást indokol. E kérelmeket 
megfelelően indokolni kell.

Or. fr

Indokolás

A területi együttműködési programok keretében a technikai segítségnyújtás összege nem 
egyezhet meg a regionális programokéval. Meg kell engedni a technikai segítségnyújtásra 
vonatkozó arány növelését az együttműködés esetében, figyelembe véve hogy különböző 
tagállamok, sőt nem uniós tagállamok hatóságai érintettek.

Módosítás 338
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie, kivéve azokat a 
programokat, amelyek rendkívüli 
nehézségekkel szembesülnek a 
végrehajtás során, vagy amelyek egy 
széles együttműködési területet fednek le, 
ami nagyobb mértékű technikai 
segítségnyújtást indokol. E kérelmeket 
megfelelően indokolni kell.
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Or. fr

Módosítás 339
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie, fenntartva a tagállamok által 
benyújtott egyedi esetek megfontolásának 
lehetőségét.

Or. en

Módosítás 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie, kivéve a legkülső régiókat, 
ahol a technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg elérheti a 10%-ot.

Or. es

Módosítás 341
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie. A legkülső régiók esetében 
ez a hányad elérheti a 10%-ot.

Or. es

Indokolás

A legkülső régiók területi együttműködési programjainak irányítása – e régiók földrajzi 
helyzete miatt, és abból fakadóan, hogy a programok harmadik országokkal és szomszédos 
területekkel folytatott együttműködést is magukban foglalnak – nagyon drága. Ráadásul e 
programok gazdasági támogatása igen szerény. Mindezért a technikai segítségnyújtásra szánt 
hányadot növelni kellene.

Módosítás 342
Niccolò Rinaldi

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie.

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 
kell kitennie, kivéve azokat a 
programokat, amelyek rendkívüli 
nehézségekkel szembesülnek a 
végrehajtás során, vagy amelyek egy 
széles együttműködési területet fednek le, 
ami nagyobb mértékű technikai 
segítségnyújtást indokol. E kérelmeket 
megfelelően indokolni kell.

Or. fr
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Módosítás 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az együttműködési 
programok keretében támogatható 
kiadásokra vonatkozó további egyedi 
szabályok megállapítása érdekében 
felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

(1) A Bizottság az együttműködési 
programok keretében támogatható 
kiadásokra vonatkozó további egyedi 
szabályok megállapítása érdekében 
felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el. Ennek címén a 
Bizottság különleges rendelkezéseket 
határoz meg az állami támogatások 
alkalmazási szabályaira az 
együttműködési programokkal 
összefüggésben.

Or. fr

Indokolás

Az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok eltérő értelmezése megnehezíti a 
magánszféra szereplőinek részvételét az együttműködési programokban. A Bizottságnak 
lehetőséget kell hagyni arra, hogy különleges rendelkezéseket állapítson meg az európai 
területi együttműködés esetében e szabályok alkalmazására.

Módosítás 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], vagy az e rendeletben 
meghatározott támogathatósági szabályok 
sérelme nélkül a monitoringbizottság 
állapítja meg a támogathatósági 
szabályokat az együttműködési program 

(2) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], az e rendeletben vagy az említett 
rendeletek alapján meghatározott 
támogathatósági szabályok sérelme nélkül 
a monitoringbizottság állapítja meg a 
támogathatósági szabályokat az 
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egészére. együttműködési program egészére.

Or. en

Módosítás 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], az e rendeletben, az említett 
rendeletek alapján, illetve a 
monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon ország
nemzeti szabályai az irányadók, amelyben 
a költség felmerült.

(3) A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], az e rendeletben, az említett 
rendeletek alapján, illetve a 
monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon 
kedvezményezett tagállamának nemzeti 
szabályai az irányadók, akinél a költség 
felmerült.

Or. fr

Indokolás

Arra az országra való hivatkozás, amelyben a költség felmerült, azzal a veszéllyel jár, hogy 
túl bonyolulttá teszi a műveletek és a programok irányítását. Túl bonyolult a kiadások helye 
szerinti nyomon követés azon partner lokalizálása helyett, akinél a kiadások felmerültek.

Módosítás 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3)A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], vagy az e rendeletben, illetve a 

(3)A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 55–61. 
cikkében, a(z) […]/2012/EU rendeletben 
[ERFA], az e rendeletben vagy az említett 
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monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon ország 
nemzeti szabályai az irányadók, amelyben 
a költség felmerült.

rendeletek alapján, illetve a 
monitoringbizottság által megállapított 
támogathatósági szabályok által nem 
szabályozott kérdésekben azon ország 
nemzeti szabályai az irányadók, amelyben 
a költség felmerült.

Or. en

Módosítás 347
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 15 %-ának erejéig.

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 10%-ának erejéig.

Or. en

Módosítás 348
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 15 %-ának erejéig.

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 20%-ának erejéig.

Or. pl

Módosítás 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A (2) és (3) bekezdésben említett 
eltéréseket figyelembe véve, az 
együttműködési programok keretében 
végzett műveletek helyszíne az uniós 
területeket magába foglaló programterület
(„a programterület uniós része”).

(1) A (2) bekezdésben említett eltéréseket 
figyelembe véve, az együttműködési 
programok keretében végzett műveletek 
helyszíne.

Or. fr

Módosítás 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóságnak el kell 
fogadnia az együttműködési területen 
kívüli európai területi együttműködési 
csoportosulás által koordinált határokon 
átnyúló vagy transznacionális projektet, 
amennyiben a tevékenységet a 
programhoz tartozó területen hajtják 
végre.

Or. es

Módosítás 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság jóváhagyhatja, 
hogy egy művelet egésze vagy része a 
programterület uniós részén kívül 

(2) Az irányító hatóság jóváhagyhatja, 
hogy egy művelet egésze vagy része a 
programterületen kívül kerüljön 
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kerüljön végrehajtásra, feltéve hogy 
valamennyi alábbi feltétel teljesül:

végrehajtásra, feltéve hogy valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:

Or. fr

Módosítás 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az együttműködési program keretében 
az uniós programterületeken kívül végzett 
műveletekhez elkülönített teljes összeg 
nem haladhatja meg az ERFA 
programszintű támogatásának 20 %-át, 
illetve 30 %-át azon együttműködési 
programok esetében, amelyekben a 
program uniós része a legkülső területeket 
tartalmazza,

törölve

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja az európai területi együttműködés végrehajtásának egyszerűbbé tétele. A 
program területén kívül felmerült költségek nyomon követése és ellenőrzése költséges, 
összetett és kronofág. Igen valószínű, hogy az együttműködési programba bevont partnerek 
úgy döntenek, hogy jelentős összegeket költenek el a programterületen kívül, a 19. cikk (2) 
bekezdésének (a) pontjában foglalt feltételek betartása mellett.

Módosítás 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A promóciós tevékenységekhez és 
kapacitásépítéshez kapcsolódó műveletek 
esetében a költségek a (2) bekezdés a) és 

törölve
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c) pontjában meghatározott feltételek 
teljesülése esetén felmerülhetnek a 
programterület Unión kívüli részén is.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja az európai területi együttműködés végrehajtásának egyszerűbbé tétele. A 
program területén kívül felmerült költségek nyomon követése és ellenőrzése költséges, 
összetett és kronofág. Igen valószínű, hogy az együttműködési programba bevont partnerek 
úgy döntenek, hogy jelentős összegeket költenek el a programterületen kívül, a 19. cikk (2) 
bekezdésének (a) pontjában foglalt feltételek betartása mellett.

Módosítás 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító 
hatóságot, az említett rendelet 113. cikke 
(2) bekezdésének alkalmazásában 
egyetlen igazoló hatóságot és az említett 
rendelet 113. cikke (4) bekezdésének 
alkalmazásában egyetlen ellenőrző 
hatóságot jelölnek ki. Az irányító és az 
ellenőrző hatóságnak ugyanabban a 
tagállamban kell működnie.

Az együttműködési programban részt vevő 
tagállamok kijelölhetnek olyan irányító 
hatóságot, amely egyben az igazoló 
hatóság feladatait is ellátja. A 
kijelöléseknek a részt vevő tagállamok 
közötti kötelezettség-megosztás sérelme 
nélkül kell történniük, a pénzügyi 
korrekciók esetében, az együttműködési 
programban rögzített szabályok szerint.
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Or. fr

Indokolás

A területi együttműködési programok keretében – amennyiben az igazoló hatóságok 
teljesítménye kitűnik mind az elvégzett szakértői támogatás, mind pedig az irányított 
programokhoz hozzáadott érték tekintetében (eljárások egyszerűsítése, ellenőrzési szabályok 
összehangolása, szabálytalanságok csökkentése, és költségkezelés) – a tagállamok szabadon 
dönthetnek arról, hogy fenntartják-e a két különálló funkciót.

Módosítás 355
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki. Az irányító 
hatóságnak és az ellenőrző hatóságnak
ugyanabban a tagállamban kell működnie.
A valamely együttműködési programban 
részt vevő tagállam kijelölheti az irányító 
hatóságot is az igazoló hatóság 
feladatainak ellátására. A kinevezések 
nem befolyásolják a pénzügyi korrekciók 
alkalmazásával kapcsolatban a 
felelősségnek a részt vevő tagállamok 
között az együttműködési programban 
meghatározottak szerinti megosztását.

Or. en

Módosítás 356
Manfred Weber



PE490.976v01-00 170/177 AM\903764HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a.) Ha irányító hatóságként nem 
vesznek tervbe európai területi 
együttműködési csoportosulást, akkor a 
tagállamok az együttműködési program 
kidolgozása során megvizsgálják, hogy a 
program célkitűzéseit nem lehetne-e 
jobban megvalósítani úgy, hogy irányító 
hatóságként egy európai területi 
együttműködési csoportosulást hoznak 
létre.

Or. de

Módosítás 357
Pervenche Berès
a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részéről

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési programban részt vevő 
tagállamok valamely európai területi 
együttműködési csoportosulást 
felhasználhatnak arra, hogy ráruházzák az 
együttműködési program egésze vagy egy 
része irányításának felelősségét, különösen 
az irányító hatóság feladatait.

Az együttműködési programban részt vevő 
tagállamok valamely európai területi 
együttműködési csoportosulást 
felhasználhatnak arra, hogy ráruházzák az 
együttműködési program egésze vagy egy 
része irányításának felelősségét, különösen 
az irányító hatóság feladatait. A(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet]1 5. cikke 
értelmében biztosítani kell a partnerség 
elvének tiszteletben tartását.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en
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Módosítás 358
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az együttműködési programban részt vevő 
tagállamok valamely európai területi 
együttműködési csoportosulást 
felhasználhatnak arra, hogy ráruházzák az 
együttműködési program egésze vagy egy 
része irányításának felelősségét, különösen 
az irányító hatóság feladatait.

Az együttműködési programban részt vevő 
tagállamok valamely európai területi 
együttműködési csoportosulást vagy egy 
részes ország belső joga alapján 
létrehozott jogi személyt felhasználhatnak 
arra, hogy ráruházzák az együttműködési 
program egésze vagy egy része 
irányításának felelősségét, különösen az 
irányító hatóság feladatait.

Or. pl

Módosítás 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési program irányító 
hatósága látja el az irányító hatóságnak és
az igazoló hatóságnak a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 114. és 115. cikkében 
meghatározott feladatait.

(1) Az együttműködési program irányító 
hatósága látja el az irányító hatóságnak 
a(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. 
cikkében meghatározott feladatait.

Or. fr

Indokolás

A 20. cikkhez történő szükséges igazítás.

Módosítás 360
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az irányító hatóság nem tudja 
a(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. cikke 
(4) bekezdésének a) pontja szerinti 
ellenőrzéseket a teljes programterületen 
elvégezni, minden egyes tagállam vagy 
harmadik ország kijelöl egy felelős 
szervezetet vagy személyt (a továbbiakban: 
ellenőr/ellenőrök) a területén a 
kedvezményezetteket érintő ellenőrzések 
elvégzésére.

Amennyiben az irányító hatóság nem tudja 
a(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. cikke 
(4) bekezdésének a) pontja szerinti 
ellenőrzéseket a teljes programterületen 
elvégezni, minden egyes tagállam vagy 
harmadik ország – a választott regionális 
vagy helyi hatóságok beleegyezésével –
kijelöl egy felelős szervezetet vagy 
személyt (a továbbiakban: 
ellenőr/ellenőrök) a területén a 
kedvezményezetteket érintő ellenőrzések 
elvégzésére.

Or. fr

Módosítás 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az ellenőröknek lehetőség szerint 
azonosaknak kell lenni azokkal a 
szervekkel, amelyek a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
célkitűzésével kapcsolatos operatív 
programok keretében ilyen ellenőrzés 
végzéséért felelősek, vagy harmadik 
országok esetében az Unió külső politikai 
eszközei keretében végzett hasonló 
ellenőrzésekért felelős szervekkel.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az európai területi együttműködésben való részvétel különleges szabályai miatt nem 
feltétlenül megfelelő megoldás ugyanazon ellenőrök kijelölése az európai területi 
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együttműködési programok és a „növekedési és foglalkoztatási beruházások” célkitűzésének 
programja esetében.

Módosítás 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Az igazoló hatóság feladatai

Az együttműködési program igazoló 
hatósága látja el a(z) […]/2012/EU 
rendelet 115. cikkében meghatározott 
feladatokat. Amennyiben egyetlen irányító 
hatóságot jelölnek ki, ez a hatóság látja el 
az említett rendelet 114. és 115. cikkében 
meghatározott feladatokat.

Or. fr

Indokolás

A 20. cikkhez történő szükséges igazítás.

Módosítás 363
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. cikk törölve
Akkreditáció
Az irányító hatóságot azon tagország 
akkreditációs testülete akkreditálja, 
amelyik országban az irányító hatóság 
található.

Or. fr
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Indokolás

Javaslat az akkreditáció eltörlésére a területi együttműködési célkitűzés esetében, mert az 
általános rendeletben is törölni kívánjuk azt. Az ilyen jellegű akkreditáció valójában 
jelentősen lassítaná és bonyolítaná az eljárásokat.

Módosítás 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság gondoskodik róla, 
hogy a vezető vagy az egyetlen
kedvezményezett minden, szabálytalanság 
következtében kifizetett összeget 
visszatérítsen. A kedvezményezettek a 
vezető kedvezményezettnek fizetnek vissza 
minden jogosulatlanul kifizetett összeget.

(2) Az irányító hatóság gondoskodik róla, 
hogy a végső kedvezményezett minden, 
szabálytalanság következtében kifizetett 
összeget visszatérítsen. A végső 
kedvezményezettek minden jogosulatlanul 
kifizetett összeget az irányító hatóságnak 
fizetnek vissza.

Or. en

Módosítás 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a vezető 
kedvezményezettnek nem sikerül 
biztosítania a többi kedvezményezettnél a 
visszafizetést, illetve az irányító hatóságnak 
nem sikerül biztosítania a 
kedvezményezettnél a visszafizetést, az a 
tagállam vagy harmadik ország köteles 
visszafizetni az irányító hatóságnak a 
kedvezményezett számára jogosulatlanul 
kifizetett összeget, amelynek területén a 
vezető vagy egyetlen kedvezményezett 
található, illetve európai területi 

(3) Amennyiben az irányító hatóságnak 
nem sikerül biztosítania a végső 
kedvezményezettnél a visszafizetést, az a 
tagállam vagy harmadik ország köteles 
visszafizetni az irányító hatóságnak a 
kedvezményezett számára jogosulatlanul 
kifizetett összeget, amelynek területén a 
végső kedvezményezett található, illetve 
európai területi együttműködési 
csoportosulás esetében az, ahol a vezető 
vagy egyetlen kedvezményezettet 
bejegyezték. Az együttműködési 
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együttműködési csoportosulás esetében az, 
ahol a vezető vagy egyetlen 
kedvezményezettet bejegyezték. Az 
együttműködési programban a részt vevő 
tagállamok közötti felelősségmegosztásnak 
megfelelően az irányító hatóság felelős az 
érintett összegeknek az Unió általános 
költségvetésébe történő visszafizetéséről.

programban a részt vevő tagállamok 
közötti felelősségmegosztásnak 
megfelelően az irányító hatóság felelős az 
érintett összegeknek az Unió általános 
költségvetésébe történő visszafizetéséről.

Or. en

Módosítás 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi irányításra, valamint harmadik 
országoknak a 3. cikk (4) bekezdésének 
második albekezdésében és ugyanazon 
cikk (5) bekezdésében említett 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban történő 
részvételének programozására, nyomon 
követésére, értékelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat a 
vonatkozó együttműködési programban 
és/vagy a Bizottság és – esettől függően –
az egyes harmadik országok és a 
vonatkozó együttműködési program 
irányító hatósága szerinti tagállam között 
létrejövő megállapodásban határozzák 
meg.

A pénzügyi irányításra, valamint harmadik 
országoknak a 3. cikk (4) bekezdésének 
második albekezdésében és ugyanazon 
cikk (5) bekezdésében említett határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban történő 
részvételének programozására, nyomon 
követésére, értékelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó részletes szabályokat a 
vonatkozó együttműködési programban 
és/vagy a Bizottság és – esettől függően –
az egyes harmadik országok és a 
vonatkozó együttműködési program 
irányító hatósága szerinti tagállam között 
létrejövő megállapodásban határozzák 
meg.

Or. fr

Indokolás

Elvileg nem indokolt a legkülső régiókat és harmadik országokat érintő, határokon átnyúló 
programok figyelmen kívül hagyása.
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Módosítás 367
Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(2) A Bizottság hároméves időtartamra 
felhatalmazást kap a 17. cikk (1) 
bekezdésében említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

Or. en

Módosítás 368
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. en

Módosítás 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet táblázatában a „Közlekedés” 
rovatot a következő szabállyal kell 
kiegészíteni:
Tengeri utak tonnakilométer 
A tengeren szállított áruk mennyiségének 
növekedése
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Or. fr

Módosítás 370
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
melléklet – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési cél 
(15. cikkben említett) közös mutatói

törölve

Or. en


