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Módosítás 444
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok által finanszírozott 
műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti jognak.

A KSK-alapok által finanszírozott 
műveletek megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti jognak. Ezt megfordítva az 
alkalmazandó uniós jog módosításai is 
figyelembe veszik a KSK-alapok 
vállalásainak terjedelmét.

Or. de

Indokolás

Tekintettel a 2014–2020-as időszakban az uniós támogatásra vonatkozó szabályok küszöbön 
álló átdolgozására, amely szabályok a 2014–2020-as időszakban az uniós regionális politika 
keretében folytatott tevékenységek és műveletek nagy részének jogalapját alkotják, biztosítani 
kell az összhangot az uniós támogatási politika és az uniós kohéziós politika stratégiai 
irányvonala között. Az európai és nemzeti jogi keretfeltételek módosításai nem állhatnak 
ellentétben az uniós kohéziós politika 2014–2020-ra szóló célkitűzéseivel és műveleteivel.

Módosítás 445
László Surján, Tamás Deutsch
Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség propagálása

Az esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség propagálása

Or. en

Módosítás 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elvének a 
KSK-alapok az előkészítésének, 
programozásának és végrehajtásának, 
illetve nyomon követésének és 
értékelésének valamennyi szakaszába 
történő következetes beépítését, a nemek 
közötti egyenlőség szempontjának a 
költségvetés készítésekor való figyelembe 
vételét („gender budgeting”) magában 
foglaló értékelési eljárás alkalmazásával.

A tagállamok ezenkívül lehetővé teszik a 
nők és a férfiak kiegyensúlyozott 
részvételét az operatív programok helyi, 
regionális és nemzeti szintű irányításában 
és végrehajtásában, és erről jelentést 
készítenek.

Or. en

Módosítás 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdítását és a nemek közötti 
esélyegyenlőség elve érvényesülésének 
megvalósítását a programok előkészítése 
és végrehajtása során.

Or. en

Módosítás 448
Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése, beütemezése, végrehajtása, 
figyelemmel kísérése és értékelése során.

Or. en

Módosítás 449
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság gondoskodnak 
a férfiak és nők közötti valódi és tényleges 
egyenlőség biztosításáról és a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének 
érvényesüléséről a programok előkészítése 
és végrehajtása, valamint a felügyelet és az 
értékelés során.

Or. es

Indokolás

A nemek közötti egyenlőség elvének az előkészítés és a végrehajtás, valamint a felügyelet és az 
értékelés során is érvényesülnie kell.

Módosítás 450
Richard Seeber

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

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének elősegítését a programok 
előkészítése és végrehajtása során.

A tagállamok és a Bizottság biztosítják a 
férfiak és nők közötti egyenlőség és a 
nemek közötti esélyegyenlőség elve 
érvényesülésének figyelembe vételét a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során.

Or. en

Módosítás 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron, szexuális irányultságon vagy nemi
identitáson alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében, különös figyelmet fordítva a 
többszörös megkülönböztetésben 
szenvedőkre. A fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának kell lennie az 
egyik kritériumnak az alapokból 
társfinanszírozott műveletek 
meghatározásakor, és ezt a szempontot 
figyelembe kell venni a különböző 
végrehajtási szakaszokban.

Or. en

Módosítás 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok egész 
időtartama alatt a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

Or. xm

Indokolás

A megkülönböztetésmentesség, az egyenlőség, valamint a fogyatékkal élők hozzáférése elvét 
az alapok minden szakaszában be kell tartani, többek között az operatív programok 
figyelemmel kísérése és értékelése során, a 7. cikkben foglalt elvek végrehajtásának 
biztosítása érdekében.

Módosítás 453
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása, valamint a 
felügyelet és az értékelés során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
kiküszöbölése érdekében.

Or. es
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Indokolás

A programok előkészítése és végrehajtása, valamint a felügyelet és az értékelés során ki kell 
küszöbölni a megkülönböztetés minden formáját.

Módosítás 454
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a 
mindenki számára biztosított 
esélyegyenlőség előmozdítása és a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása, valamint a szegregáció 
újbóli kialakulásának elkerülése
érdekében.

Or. en

Módosítás 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket az alapok
beütemezése és végrehajtása, valamint 
figyelemmel kísérése és értékelése során a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
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megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 456
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében.

A tagállamok és a Bizottság megteszik a 
megfelelő lépéseket a programok 
előkészítése és végrehajtása során a nemen, 
faji vagy etnikai származáson, valláson 
vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, 
koron vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében. Adott esetben 
különösen a fogyatékkal élők 
hozzáférésére kell figyelmet fordítani a 
programok előkészítése, beütemezése és 
végrehajtása során.

Or. en

Módosítás 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nevezetesen, az alapok révén 
társfinanszírozott műveletek 
meghatározásakor, valamint az alapok 
programozása, végrehajtása, nyomon 
követése és értékelése során tekintetbe kell 
venni a fogyatékkal élőket, és biztosítani 
kell számukra az alapokhoz való 
hozzáférést.
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Or. es

Módosítás 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának kell lennie az 
egyik kritériumnak az alapokból 
társfinanszírozott műveletek 
meghatározásakor, és ezt a szempontot 
figyelembe kell venni az alapok 
beütemezése és végrehajtása, valamint 
figyelemmel kísérése és értékelése során.

Or. en

Módosítás 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 7 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény rendelkezéseit 
figyelembe kell venni az alapok 
beütemezése és végrehajtása, valamint 
figyelemmel kísérése és értékelése során.

Or. en

Módosítás 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében és folyamatosan ennek 
érdekében, a környezet megóvása,
védelme, állapotának javítása és 
tiszteletben tartása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, és 
azt többek között a Szerződés 11. cikkében 
megállapítottak szerint és a szennyező fizet 
elv figyelembevételével kell alkalmazni.

Or. fr

Módosítás 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit az integrált
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása 
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19.
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet és 
minimálisra csökkentve a jövőbeni külső 
költségeket az európai társadalom 
számára.

Or. en

Módosítás 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Módosítás 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok a 

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

valamint az ökoszisztéma-alapú
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését, és beépítik a 
programok célkitűzéseibe. A tagállamok a 
Bizottság által elfogadott módszertan 
segítségével tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
támogatásáról. A Bizottság végrehajtási 
aktus révén fogadja el ezt a módszertant. 
Ezen végrehajtási jogi aktusokat a 143. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 
elfogadni. A fenntarthatóságot is 
biztosítani kell a foglalkoztatás szintjének 
fenntartásával és új munkahelyek 
teremtésével.

Or. en

Módosítás 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A fenntartható fejlődés elve, amelynek lényege a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi 
fejlődés biztosítása a természeti erőforrások és a környezet kizsákmányolása nélkül, az 
Európai Unió működésének alapelve, amelyet minden politikájában és programjában 
érvényesíteni kell.

Módosítás 465
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok és a Bizottság biztosítják, 
hogy a partnerségi szerződések és a 
programok előkészítése és végrehajtása 
során előmozdítják a környezetvédelmi 
előírásokat, a források hatékony 
felhasználását, az éghajlatváltozás 
enyhítését és az éghajlatváltozáshoz való 
adaptációt, valamint a 
katasztrófarezilienciát és kockázat 
megelőzését és kezelését. A tagállamok 
tájékoztatást nyújtanak az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések támogatásáról.

Or. en
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Módosítás 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Makroregionális stratégiák és tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák

A KSK-alapok hozzájárulnak a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz, amennyiben az 
ilyen stratégiákban tagállamok és régiók 
vesznek részt. A Bizottság és az érintett 
tagállamok gondoskodnak az alapok e 
stratégiákkal való összehangolásáról a 
közös stratégiai keret, a partnerségi 
szerződések és az operatív programok 
szintjén, az alapokból e stratégiák 
számára nyújtott, kellő mértékű juttatások 
biztosítása érdekében.

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákkal, az alapokból e stratégiák számára nyújtott, kellő mértékű 
juttatások biztosítása érdekében.

Módosítás 467
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós
stratégiához való hozzájárulás érdekében:

Mindegyik KSK-alap, a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósítását célzó küldetésének 
megfelelően, az EUMSZ 177. cikke 
szerint, támogatja az intelligens, 
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fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó, alábbi uniós stratégiai 
tematikus célkitűzéseket:

Or. ro

Módosítás 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás érdekében:

Mindegyik KSK-alap – az EUMSZ 177. 
cikkében előírt gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió megvalósítására irányuló 
küldetésének megfelelően – támogatja az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia
alábbi tematikus célkitűzéseit:

Or. en

Módosítás 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi tematikus 
célkitűzéseket az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégiához való hozzájárulás érdekében:

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az elfogadott 
makroregionális stratégiák célkitűzéseit, 
így az alábbi tematikus célkitűzéseket az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiához 
való hozzájárulás érdekében:

Or. sk
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Indokolás

Az elfogadott makroregionális stratégiákban foglalt célkitűzések összekapcsolása a tematikus 
célkitűzésekkel.

Módosítás 470
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése;

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése, valamint 
technológiaátadás;

Or. de

Módosítás 471
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése;

1. a kutatás, fejlesztés és innováció 
erősítése;

Or. pt

Indokolás

Valamennyi fejlesztési tevékenységnek– így az új termékek vagy új gyártási eljárások 
fejlesztésének is – jogosultnak kell lennie a támogatásra, a finanszírozás nem korlátozódhat 
pusztán a technológiai támogatására. Számos cég van, amely saját maga fejleszt termékeket 
és nem technológiai eszközöket, hanem ipari méretű teszteket vesz igénybe; biztosítani kell e 
beruházások támogathatóságát. A cél a vállalkozások támogatása a versenyképesség javítása 
érdekében.

Módosítás 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
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Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) az Európai Unió kulturális és kreatív 
örökségének megóvása és támogatása;

Or. it

Indokolás

A Bizottság javaslatának lehetővé kell tennie az Európai Unió kultúrájának széles körben 
történő népszerűsítését, garantálva, hogy a területek fejlesztése a kulturális örökség 
védelmén, illetve a kísérletező szellem és kreativitás támogatásán keresztül is megvalósul.

Módosítás 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának és 
minőségének javítása;

2. az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák árának, használatának és 
minőségének javítása;

Or. fr

Módosítás 474
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 

2. a kis- és középvállalkozások és a 
mikrovállalkozások – többek között a 
szociális vállalkozások –, az 
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esetében) versenyképességének javítása; önfoglalkoztatók, a mezőgazdasági (az 
EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;

Or. en

Módosítás 475
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. a vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások, a mezőgazdasági (az 
EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;

Or. de

Módosítás 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. elsősorban a kis- és középvállalkozások, 
a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása és 
fejlődésük fenntartása;

Or. fr

Módosítás 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. a vállalkozások, különösen a kis- és 
középvállalkozások, a mezőgazdasági (az 
EMVA esetében), a halászati és 
akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) 
versenyképességének javítása;

Or. es

Indokolás

A nagyvállalkozásokat – mivel ezek teremtenek munkahelyeket és ezek gerjesztik a növekedést 
– szintén számításba kell venni, és a támogatásokat nem szabad megszüntetni vagy a jelenlegi 
időszakhoz képest drasztikusan csökkenteni.

Módosítás 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban és a 
fenntartható közlekedés előmozdítása;

Or. en

Indokolás

Különösen a városi területeken, a közlekedés az egyik legfontosabb olyan ágazat, amely 
hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz, és ezért be kell 
építeni a 4. tematikus célkitűzésbe.

Módosítás 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
környezetbarát gazdaság felé történő 
elmozdulás támogatása minden ágazatban;

Or. fr

Módosítás 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. az éghajlat védelmével 
összeegyeztethető, energiatakarékos
gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban, többek 
között a városfejlesztés terén;

Or. en

Módosítás 481
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. az alacsony kibocsátású gazdaság felé 
történő elmozdulás támogatása minden 
ágazatban;

Or. en

Módosítás 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

4. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázat- és 
természetikatasztrófa-megelőzés és -
kezelés előmozdításába való beruházás;

Or. fr

Módosítás 483
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

4. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása, a biológiai 
sokféleség védelmének biztosítása mellett;

Or. en

Módosítás 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

4. az éghajlatváltozáshoz való 
ökoszisztéma-alapú alkalmazkodás, a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
előmozdítása;

Or. en



AM\903901HU.doc 23/169 PE491.052v01-00

HU

Módosítás 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. a környezet, a biológiai sokszínűség, az 
ökoszisztémák és a kulturális örökségek 
megőrzése, tiszteletben tartása és védelme,
és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;

Or. fr

Módosítás 486
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. a környezet védelme, megóvása, a 
kulturális és kreatív örökség és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;

Or. it

Indokolás

Kérjük a kulturális és kreatív örökség megóvásának felvételét a tematikus célkitűzések közé.

Módosítás 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. környezetvédelem, a biológiai 
sokféleség és az ökoszisztémák védelme,
az erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
és a kulturális erőforrásoknak az
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. környezetvédelem, a kulturális örökség 
védelme és az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;

Or. es

Módosítás 489
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

5. a környezet védelme, megóvása, a 
kulturális és kreatív örökség és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának
előmozdítása;

Or. it

Módosítás 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



AM\903901HU.doc 25/169 PE491.052v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

6. a kapacitáshiányok megszüntetése a 
főbb hálózati infrastruktúrákban;

Or. en

Indokolás

Különösen a városi területeken, a közlekedés az egyik legfontosabb olyan ágazat, amely 
hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átálláshoz, és ezért be kell 
építeni a 4. tematikus célkitűzésbe.

Módosítás 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

6. a fenntartható közlekedés, a tiszta vagy 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
tömegközlekedés előmozdítása és 
kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

Or. fr

Módosítás 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a fenntartható közlekedés előmozdítása 6. az intermodális fenntartható közlekedés 
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és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

és a mobilitás előmozdítása, előtérbe 
helyezve a meglévő infrastruktúra 
javítását, a vasúti kapacitáshiányok 
megszüntetését a főbb hálózati 
infrastruktúrákban, és a hiányzó, 
határokon átnyúló kapcsolatok pótlását;

Or. en

Módosítás 493
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a foglalkoztatás előmozdítása a kkv-k új, 
fenntartható és tisztességes munkahelyek 
létrehozásában való támogatásával, 
valamint a munkaerő mobilitásának 
támogatása;

Or. en

Módosítás 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a foglalkoztatás, a képzés előmozdítása 
és a munkaerő ágazati vagy földrajzi
mobilitásának támogatása azokban a 
foglalkoztatási övezetekben vagy 
ágazatokban, ahol arra szükség van;

Or. fr
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Módosítás 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a minőségi foglalkoztatás előmozdítása 
és a munkaerő mobilitásának támogatása;

Or. en

Módosítás 496
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a foglalkoztatás, a vállalkozásalapítás
előmozdítása és a munkaerő mobilitásának 
támogatása;

Or. de

Módosítás 497
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. a foglalkoztatás előmozdítása és a 
munkaerő mobilitásának támogatása;

7. a foglalkoztatás előmozdítása és a
vállalkozói készség, valamint a munkaerő 
mobilitásának támogatása;

Or. pt
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Indokolás

A vállalkozói készség egyike az európai szinten tapasztalható magas munkanélküliségi ráta 
csökkentésére kínálkozó új lehetőségeknek, amelyet egyértelműen meg kell határozni, hogy a 
következő strukturális alapok az Európai Unió jövőjét illetően kiemelt jelentőségű 
szempontként tekintsenek rá. Célja továbbá, hogy ösztönözze az egyetemi szektorból való 
kiválást és magasan képzettséggel rendelkező új vállalkozások létrehozását.

Módosítás 498
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szegénység és a megkülönböztetés elleni 
küzdelem;

Or. en

Módosítás 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szociális gazdaságba történő beruházás, 
küzdelem a szegénység felszámolásáért, 
valamint az ellátáshoz és az 
egészségügyhöz való hozzáférés 
elősegítése mindenki számára;

Or. fr

Módosítás 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. a társadalmi befogadás előmozdítása, 
valamint a szegénység és a 
megkülönböztetés elleni küzdelem;

Or. en

Módosítás 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység és a megkülönböztetés elleni 
küzdelem;

Or. en

Módosítás 502
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. a társadalmi befogadás előmozdítása és a 
szegénység elleni küzdelem;

8. a társadalmi befogadás, a nemek közötti 
egyenlőség és a hozzáférés szempontja 
általános érvényesítésének előmozdítása,
és a szegénység elleni küzdelem;

Or. en
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Módosítás 503
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, a szakképzés, a 
képességfejlesztés, az alap- és folyamatos 
képzés és az élethosszig tartó tanulás 
területén;

Or. en

Módosítás 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, a 
képességfejlesztés, az élethosszig tartó 
tanulás és a kultúra területén;

Or. en

Módosítás 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, népművelés,
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

Or. fr
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Módosítás 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. beruházások az oktatás, 
képességfejlesztés és élethosszig tartó 
tanulás területén;

9. beruházások az oktatás, a 
képességfejlesztés, a képzés és az 
élethosszig tartó tanulás területén;

Or. en

Módosítás 507
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás a kiegyensúlyozott 
területfejlesztés érdekében, az Európai 
Unió területfejlesztési menetrend 2020 
ajánlása szerint.

Or. ro

Módosítás 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás, a 
közigazgatás hatékonysága és a 
legelszigeteltebb területeken a területi 
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folytonosság biztosítását lehetővé eszközök 
javítása.

Or. fr

Módosítás 509
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony és részvételen alapuló
közigazgatás, valamint a szociális 
partnerek, nem kormányzati szervezetek, 
regionális és helyi hatóságok és egyéb 
érintett felek kapacitásépítésének 
támogatása, különös tekintettel a 
…/…/EU rendelet [CPR] 5. cikkében 
említett partnerekre.

Or. en

Módosítás 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás, valamint a 
folyamatokban részt vevő többi szereplő 
hatékonyságának növelése.

Or. xm

Indokolás

A hatóságokon és a közigazgatáson kívüli egyéb partnerek kapacitásának növelését célzó 
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pénzügyi támogatás biztosítani fogja a javasolt rendelet 5. cikkének végrehajtását és a 
partnerek eredményes részvételét, ennélfogva lehetővé teszi az alapok felhasználásának 
optimalizálását.

Módosítás 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás és a partnerek 
kapacitásának javítása és hatékony 
közigazgatás.

Or. en

Módosítás 512
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás; stratégiai 
iránymutatás az Európa 2020 stratégia 
keretében minden kormányzati szinten, az 
Európai Unió területfejlesztési 
menetrendje segítségével.

Or. it

Módosítás 513
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. az intézményi kapacitás javítása és
hatékony közigazgatás.

10. az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás, valamint stratégiai 
iránymutatás nyújtása a területfejlesztésre 
vonatkozóan az Európa 2020 stratégia 
keretében, minden kormányzati szinten, 
az Európai Unió területfejlesztési 
menetrendjén keresztül.

Or. en

Módosítás 514
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szociális gazdaság előmozdítása

Or. en

Módosítás 515
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. régiókon belüli fejlettségbeli 
egyenlőtlenségek csökkentése, amelyek a 
szegénység által kiváltott, társadalmi vagy 
etnikai csoportok közötti feszültségeket 
teremtenek

Or. en
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Módosítás 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. a turizmus minden formájának 
támogatása;

Or. it

Módosítás 517
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus célkitűzéseket az egyes KSK-
alapokra specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni.

A tematikus célkitűzéseket az egyes KSK-
alapokra specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni. A beruházási 
prioritásokat alcéloknak kell tekinteni, 
amelyek konkrétabban meghatározzák 
azokat a kiemelt területeket, ahol szükség 
van a fejlesztésre, de amelyek elegendő 
rugalmasságot is biztosítanak azon 
fejlesztések megvalósításához, amelyek 
összhangban vannak a különböző típusú 
területek valós igényeivel.

Or. en

Módosítás 518
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 9 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tematikus célkitűzéseket az egyes KSK-
alapokra specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni.

A tematikus célkitűzéseket a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó egyes alapokra vonatkozóan 
specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni, biztosítva, 
hogy – a programok előkészítésének, 
beütemezésének, végrehajtásának, 
figyelemmel kísérésének és értékelésének 
valamennyi szakaszában – a nemek 
közötti esélyegyenlőség és a nők és a 
férfiak közötti egyenlőség szempontját 
valamennyi prioritás intézkedéseibe 
beépítsék.

Or. en

Módosítás 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg a az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai alapján a KSK-alapok főbb 
intézkedéseit.

Az Unió társadalmi szintű, harmonikus, 
kiegyensúlyozott és fenntartható 
fejlődésének előmozdítása és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megvalósítása érdekében a közös stratégiai 
keret összehangolja és egyensúlyba hozza 
a beruházási prioritásokat a 9. cikkben 
meghatározott tematikus célkitűzésekkel.

Or. en

Módosítás 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg a az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitűzései és céljai alapján a 
KSK-alapok főbb intézkedéseit.

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása 
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia célkitűzései és céljai alapján a 
KSK-alapok javasolt intézkedéseinek nem 
teljes listáját.

Or. en

Módosítás 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
kötelezettség nélkül támogatandó főbb 
intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében a KSK-alapok javasolt 
intézkedéseinek nem teljes listája;
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Or. en

Módosítás 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. 
cikkében említett sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek előtt álló fő 
területi kihívásokat;

törölve

Or. es

Módosítás 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő területi kihívásokat;

b) a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó alapok által kezelendő, 
a városi, városkörnyéki, vidéki, tengerparti 
és halászati területek, valamint a Szerződés 
174. és 349. cikkében említett sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek előtt 
álló fő területi kihívásokat;

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós 
politikai stratégiáról szóló, 2011. július 5-i állásfoglalásában hangsúlyozta, hogy a nagy 
városközpontok sajátos kihívásokkal néznek szembe társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi feladataik összetettsége miatt, és ebben az összefüggésben elismerte, hogy a 
vidéki és városkörnyéki térségekben rejlő helyi lehetőségek nem csak az agglomerációkban és 
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a nagyvárosok környékén jelentenek fejlődési lehetőséget.

Módosítás 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő területi kihívásokat;

b) a KSK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő gazdasági, 
társadalmi, ökológiai és területi 
kihívásokat;

Or. fr

Módosítás 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő területi kihívásokat;

b) a KSK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti, halászati, valamint a 
történelmi és kulturális örökségi területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő területi kihívásokat;

Or. en

Módosítás 527
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) SK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint a Szerződés 174. és 349. cikkében 
említett sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek előtt álló fő területi kihívásokat;

b) a KSK-alapok által kezelendő, a városi, 
vidéki, tengerparti, hegyvidéki és halászati 
területek, valamint a Szerződés 174. és 
349. cikkében említett sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek előtt álló fő 
területi kihívásokat;

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek természeti adottságaikból fakadóan különleges kihívások előtt állnak. 
Sokféle problémával kell megküzdeniük, például az elvándorlással és a gazdasági hátránnyal. 
Kívánatos ezért e régiók külön megemlítése.

Módosítás 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései 
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

törölve

Or. es

Módosítás 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 

d) az egyes KSK-alapok együttműködési
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
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esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

esetén figyelembe véve a makro-regionális 
stratégiákat, a 349. cikk hatálya alá 
tartozó régiókra vonatkozó regionális 
integrációs stratégiákat és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat;

Or. fr

Módosítás 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) az egyes KSK-alapok együttműködési
tevékenységeinek prioritásait, figyelembe 
véve a makro-regionális és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat;

Or. en

Módosítás 531
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) az egyes KSK-alapok együttműködési
tevékenységeinek prioritásait, figyelembe 
véve a makro-regionális, nagyvárosi és a 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat, amennyiben a tagállamok és 
régiók ilyen stratégiákban vesznek részt;

Or. de
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Indokolás

A nagyvárosi régiók tartósan növekvő jelentőségét a regionális fejlesztés és területi 
együttműködés városokat, régiókat és országokat átfogó formájaként szintén figyelembe kell 
venni.

Módosítás 532
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) az egyes KSK-alapok határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti 
együttműködési tevékenységeinek 
prioritásait, szükség esetén figyelembe 
véve a makro-regionális és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat;

Or. it

Módosítás 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-
alapok programozása és a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a 
Tanács által elfogadott ajánlások között.

törölve

Or. fr
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Módosítás 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a 
Tanács által elfogadott ajánlások között.

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a nemzeti 
reformprogramok és egyéb vonatkozó 
stratégiák között.

Or. en

Módosítás 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a 
Tanács által elfogadott ajánlások között.

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a nemzeti 
reformprogramok között.

Or. es

Módosítás 536
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 11 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a Tanács 
által elfogadott ajánlások között.

f) a mechanizmusokat, amelyek biztosítják 
a koherenciát és összhangot a KSK-alapok 
programozása és a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése alapján kiadott 
országspecifikus ajánlások és a Szerződés 
148. cikke (4) bekezdése alapján, a Tanács 
által elfogadott ajánlások között, ideértve a 
továbbiakban a projekt- és 
programirányítási képesség kötelező 
feltételként való előírását az irányító 
hatóságoknál és a közreműködő 
szervezeteknél történő foglalkoztatás 
esetén.

Or. en

Módosítás 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A közös stratégiai keret alapvető elemnek minősül. Ezért azt a rendes jogalkotási eljárás 
szerint, nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján kell elfogadni.

Módosítás 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elfogadás és felülvizsgálat Elfogadás

Or. en

Módosítás 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 
hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

törölve

Or. es
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Módosítás 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 
hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

A közös stratégiai keretet a [X] melléklet 
tartalmazza.

Or. en

Módosítás 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 
hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

A Bizottság az e rendelet elfogadását 
követő 3 hónapon belül kiegészítő 
mellékletben javaslatot tesz a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 
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hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös stratégiai 
keretre vonatkozóan.

egy hónapon belül – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

törölve

Or. en

Módosítás 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság
javaslatot terjeszthet elő a közös stratégiai
keret felülvizsgálatára, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács felkérheti a 
Bizottságot ilyen javaslat előterjesztésére.

Or. en
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Módosítás 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja a mellékletet és azt az 
együttdöntési eljárás szerint a Parlament 
és a Tanács elé terjeszti.

Or. fr

Módosítás 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén, vagy ha annak 
prioritásai az Unió gazdasági vagy 
társadalmi helyzetében bekövetkezett 
mélyreható változás miatt módosításra és 
kiigazításra szorulnak, a Bizottságnak 
javasolnia kell a közös stratégiai keret 
felülvizsgálatát.

Or. es

Módosítás 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok, 
amennyiben szükséges, partnerségi 
szerződésük és programjaik módosítását 
javasolják az átdolgozott közös stratégiai 
kerettel való összhang biztosítása 
érdekében.

törölve

Or. es

Módosítás 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok, 
amennyiben szükséges, partnerségi 
szerződésük és programjaik módosítását 
javasolják az átdolgozott közös stratégiai 
kerettel való összhang biztosítása 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok, amennyiben 

A közös stratégiai keret elfogadását követő 
6 hónapon belül a tagállamok és a 4. cikk 
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szükséges, partnerségi szerződésük és 
programjaik módosítását javasolják az 
átdolgozott közös stratégiai kerettel való 
összhang biztosítása érdekében.

(4) bekezdésével összhangban 
megválasztott regionális és helyi 
hatóságok, amennyiben szükséges, 
partnerségi szerződésük és programjaik 
módosítását javasolják.

Or. fr

Módosítás 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Gyakorlati útmutató a kedvezményezettek 

számára
(1) A Bizottság részletes gyakorlati 
útmutatót dolgoz arra vonatkozóan, 
hogyan lehet hatékonyan hozzáférni a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
hatálya alá tartozó alapokhoz és használni 
azokat, és hogyan lehet hasznosítani a 
vonatkozó uniós politikák egyéb
eszközeivel meglévő kiegészítő jelleget.
(2) Az útmutatót legkésőbb 2014. június 
30-ig kell kidolgozni, és abban minden 
tematikus célkitűzés tekintetében 
áttekintést kell nyújtani az uniós szinten 
rendelkezésre álló, vonatkozó eszközökről, 
és azon belül a következőkről: az 
információforrások részletes leírása, a 
bevált gyakorlatok példái a meglévő 
finanszírozási eszközök összekapcsolására 
az egyes szakpolitikai területeken belül, 
illetve több szakpolitikai területen, az 
egyes eszközök kezelésében részt vevő 
illetékes hatóságok és szervek leírása, a 
potenciális kedvezményezettek számára a 
legjobb finanszírozási források 
azonosítását segítő ellenőrző lista.
(3) A gyakorlati útmutatót a Bizottság 
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vonatkozó főigazgatóságának weboldalán 
teszik közzé. A Bizottság és az irányító 
hatóságok – a 105. cikkel összhangban –
a Régiók Bizottságával együttműködve 
biztosítják a gyakorlati útmutatónak a 
potenciális kedvezményezettek számára 
történő terjesztését.

Or. en

Indokolás

A gyakorlat azt mutatja, hogy a kedvezményezettek nehezen tudják azonosítani a projektjük 
számára legmegfelelőbb finanszírozási eszközt. E módosítás célja az integrált 
finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése.

Módosítás 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését.

(1) Valamennyi tagállam saját helyi és 
regionális hatóságaival összhangban 
előkészíti a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra szóló 
partnerségi szerződését.

Azokban a tagállamokban, ahol a nemzeti 
jog vagy az igazgatási rendelkezések a 
régiókra és a helyi hatóságokra ruházzák 
az operatív programok irányításának 
feladatát, e régiók és helyi hatóságok 
teljes mértékben részt vesznek a 
partnerségi szerződés megszövegezésében.

Or. it

Indokolás

A regionális és helyi hatóságoknak, illetve a tagállamoknak egyenrangú félként kell részt 
venniük a partnerségben.
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Módosítás 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését.

(1) Valamennyi tagállam – az 5. cikkel 
összhangban – előkészíti a 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
szóló partnerségi szerződését.

Or. en

Módosítás 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a
2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra szóló partnerségi 
szerződését.

(1) A partnerségi szerződés 2014. január 1. 
és 2020. december 31. közötti időszakra 
szól.

Or. it

Módosítás 554
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam előkészíti a 2014. 
január 1. és 2020. december 31. közötti 
időszakra szóló partnerségi szerződését.

(1) Valamennyi tagállam, a megfelelő 
területi szinten, a vonatkozó intézményi, 
jogi és pénzügyi kerettel összhangban
előkészíti a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra szóló 
partnerségi szerződését.
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Or. pt

Módosítás 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Azokban a tagállamokban, ahol a 
nemzeti jog vagy a közigazgatási 
rendelkezések értelmében a régiók és a 
helyi hatóságok részt vesznek az operatív 
programok végrehajtásában, teljes 
mértékben be kell vonni azokat a 
partnerségi szerződés kidolgozásába. 

Or. en

Módosítás 556
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) Azokban a tagállamokban, amelyek 
nemzeti jogrendszere vagy közigazgatási 
rendelkezései a régiókra és a helyi 
önkormányzatokra ruházzák az operatív 
programok megvalósítását, a régióknak 
teljes mértékben részt kell venniük a 
partnerségi szerződés kidolgozásában.

Or. pt

Módosítás 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok a 
4. cikk (4) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett partnerekkel együttműködve 
készítik el. A partnerségi szerződést a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd útján 
készítik elő.

Or. fr

Módosítás 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok a 
4. cikk (5) bekezdésében és az 5. cikkben 
említett partnerekkel együttműködve 
készítik el, a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján.

Azokban a tagállamokban, ahol más 
hatóságok felelősek az operatív 
programok irányításáért, e hatóságok 
teljes mértékben részt vesznek a 
partnerségi szerződés megszövegezésében.

Or. it

Indokolás

Fontosnak véljük a regionális hatóságok bevonását a partnerségi szerződés elkészítésébe, 
mivel ők a kohéziós politika társfinanszírozói és végrehajtói. 

Módosítás 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést – az 
előkészítés valamennyi szakaszában – a 
tagállamok az 5. cikkben említett 
partnerekkel szorosan együttműködve 
készítik el. A partnerségi szerződést a 
Bizottsággal folytatott párbeszéd útján 
készítik elő.

Or. en

Módosítás 560
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve, a 4. cikk (4) bekezdésének 
megfelelően készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

Or. de

Módosítás 561
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A partnerségi szerződés a KSK-
alapokból az érintett tagállamnak nyújtott 
összes támogatást tartalmazza.

(3) A partnerségi szerződés a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó alapokból az érintett 
tagállamnak nyújtott összes támogatást 
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tartalmazza.

Or. en

Módosítás 562
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségi szerződésről – a 
Bizottságnak történő benyújtását 
megelőzően – nyilvános konzultációt kell 
folytatni.

Or. en

Módosítás 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös stratégiai keret elfogadását
követő 3 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követő 6
hónapon belül valamennyi tagállam átadja 
a partnerségi szerződését a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás 564
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös stratégiai keret elfogadását 
követő 3 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

(4) A közös stratégiai keret elfogadását 
követő 6 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

Or. it

Módosítás 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló, a tagállamok 
csoportja által megkötött szerződésre a 
partnerségi szerződéssel azonos 
rendelkezések vonatkoznak.

Or. sk

Indokolás

Az elfogadott makroregionális stratégiákkal történő összehangolás.

Módosítás 566
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A partnerségi szerződés az alábbiakat 
határozza meg:

A partnerségi szerződés és az operatív 
programok tartalmát a szükséges 
részletességgel kell meghatározni, 
figyelemmel az arányosság elvére. A 
partnerségi szerződés az alábbiakat 
határozza meg:
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Or. en

Módosítás 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiával 
való összhangot biztosító rendelkezések, 
beleértve az alábbiakat:

a) a különböző régiók fejlettségi szintje 
közötti egyenlőtlenségeknek, valamint a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentését előmozdító 
rendelkezések, beleértve az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések tekintetében;

Or. fr

Módosítás 569
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok, 
valamint az EUMSZ 349. cikke és a 
Tanács a legkülső régióról szóló, 2011. évi 
ajánlásai tekintetében;

Or. pt

Módosítás 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és a fenntartható 
fejlesztéssel kapcsolatos szükségletek 
elemzése a tematikus célkitűzések, az e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkében megállapított 
horizontális elvek és a közös stratégiai 
keretben meghatározott, javasolt
intézkedések tekintetében, figyelembe véve 
a Szerződés 121. cikke (2) bekezdése 
szerinti, vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott 
célokat;

Or. en
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Módosítás 571
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és tagállam, 
valamint a régiók fejlesztési 
szükségleteinek elemzése a közös 
stratégiai keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

Or. pt

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a partnerségi megállapodások során, az egyes régiókat érintő valós 
állapotok ismeretében, figyelembe kell venni az adott ország és valamennyi régiójának 
fejlesztési szükségleteit, továbbá hogy a strukturális alapok hogyan járulhatnak hozzá 
helyzetük megoldásához. A Strukturális Alapok jobb és hatékonyabb elosztása érdekében, 
valamennyi régió vonatkozásában érdemes megbízható diagnózist felállítani.

Módosítás 572
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti, vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (2) bekezdése szerint 
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tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban 
meghatározott célok tekintetében;

Or. en

Módosítás 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

törölve

Or. fr

Módosítás 574
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem szükséges, hogy a partnerségi szerződés átvegye azokat az elemeket, amelyeket az 
operatív programok keretében már megadtak vagy megtárgyaltak. Ezek a rendelkezések 
valójában feleslegesnek tűnnek és nem az egyszerűsítés irányába hatnak. Ráadásul a 
tagállamok nem tudnak olyan kötelezettségvállalásoknak eleget tenni, amelyeket korábban 
regionális vagy helyi szinten vállaltak el.
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Módosítás 575
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

törölve

Or. en

Módosítás 576
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását; a 
tematikus célkitűzések régiónként 
eltérhetnek, ezért meghatározásuknál az 
adott régió szintjén megismert 
szükségleteket figyelembe kell venni;

Or. ro

Módosítás 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
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tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását; a 
tematikus célkitűzések régiónként 
változhatnak, és azok az egyes régiók 
tekintetében azonosított szükségletekből 
adódnak.

Or. en

Módosítás 578
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

ii. összefoglaló elemzés, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

Or. it

Indokolás

A partnerségi szerződés egy programokat meghatározó dokumentum, amely keretbe foglalja 
és meghatározza a következő programozást. A programok megválasztásának indoklását a 
programokban kell ismertetni, nem azt megelőzően.

Módosítás 579
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását;

ii. a programok előzetes értékelésének 
összefoglaló elemzése, amely indokolja a 
tematikus célkitűzések kiválasztását és a 
KSK-alapok indikatív elosztását. Az ilyen 
tematikus célkitűzések eltérőek lehetnek 
az egyes operatív programokban;
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Or. en

Módosítás 580
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

törölve

Or. fr

Indokolás

Nem szükséges, hogy a partnerségi szerződés átvegye azokat az elemeket, amelyeket az 
operatív programok keretében már megadtak vagy megtárgyaltak. Ezek a rendelkezések 
valójában feleslegesnek tűnnek és nem az egyszerűsítés irányába hatnak. Ráadásul a 
tagállamok nem tudnak olyan kötelezettségvállalásoknak eleget tenni, amelyeket korábban 
regionális vagy helyi szinten vállaltak el.

Módosítás 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási és 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;
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Or. en

Módosítás 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemmel kapcsolatos
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

Or. fr

Módosítás 583
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási és 
a biológiai sokféleséggel kapcsolatos 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

Or. en

Módosítás 584
Richard Seeber
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva, valamint az éghajlat-változási 
célkitűzésekre meghatározott támogatás 
indikatív teljes összegét;

iv. az uniós támogatás indikatív elosztását 
nemzeti szinten mindegyik KSK-alapra 
vonatkozóan, tematikus célkitűzésekre 
lebontva;

Or. en

Módosítás 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Iva) a nem KSK-alapok tekintetében 
kiegészítő jellegű tevékenységekre 
meghatározott támogatás lehetséges 
összege, 

Or. en

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” konkrét horizontális eszközök a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás terén. Ezek az eszközök képesek jelentős mértékben 
segíteni az alapok hatékony felhasználását és a legfontosabb környezetvédelmi jogszabályok 
következetes végrehajtását, valamint növelni az abszorpciós kapacitást a környezetvédelem és 
az éghajlatváltozás tekintetében a kohéziós politika és az agrárpolitika tekintetében 
előirányzott finanszírozás terén. A gyakorlati megvalósíthatóság biztosítása érdekében a 
KSK-alapok tekintetében potenciálisan kiegészítő jellegű tevékenységeket már korán 
azonosítani kell.

Módosítás 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

v. az együttműködés főbb prioritásai;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 14. cikk (1) bekezdésének aa) pontjával (új) való összhang biztosítása.

Módosítás 587
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

v. az együttműködés főbb prioritásai, 
figyelembe véve a makro-regionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

Or. fr

Indokolás

Stratégiai dimenziójuk megerősítése érdekében alapvető fontosságú, hogy a partnerségi 
szerződésben figyelembe vegyék a makroregionális stratégiákat.

Módosítás 588
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott v. az együttműködés főbb prioritásai, 
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esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

figyelembe véve a makro-regionális,
nagyvárosi és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat, amennyiben a 
tagállamok és régiók ilyen stratégiákban 
vesznek részt;

Or. de

Indokolás

A nagyvárosi régiók tartósan növekvő jelentőségét a regionális fejlesztés és területi 
együttműködés városokat, régiókat és országokat átfogó formájaként szintén figyelembe kell 
venni.

Módosítás 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális stratégiákat, a 349. cikk hatálya 
alá tartozó régiókra vonatkozó regionális 
integrációs stratégiákat és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat ott, 
ahol a tagállamok és a régiók ilyen 
stratégiákban vesznek részt vagy ilyen 
stratégiákat határoztak meg;

Or. fr

Módosítás 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott v. az együttműködés főbb prioritásai, 
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esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

figyelembe véve a makro-regionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

Or. en

Módosítás 591
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és a KA-
hoz tartozó programok – az európai területi 
együttműködéssel kapcsolatos célhoz 
tartozók kivételével –, valamint az EMVA-
hoz és az ETHA-hoz tartozó programok 
felsorolása az egyes indikatív 
pénzelosztások KSK-alaponkénti és 
évenkénti bontásával;

vii. az ERFA-hoz, az ESZA-hoz és a KA-
hoz tartozó programok, valamint az 
európai területi együttműködéssel 
kapcsolatos célkitűzések felsorolása, az 
EMVA-hoz és az ETHA-hoz tartozó 
programok kivételével, az egyes indikatív 
pénzelosztások KSK-alaponkénti és 
évenkénti bontásával;

Or. fr

Módosítás 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a pont – vii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

viia) a 14. cikk a) bekezdésének vii. 
pontjában említett programoknak az 
európai területi együttműködés cél alá 
tartozó programokkal való 
összehangolására vonatkozó részletes 
szabályok.

Or. fr
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Indokolás

Javítani kell a kohéziós politika különböző céljai alá tartozó operatív programoknak az 
európai területi együttműködés alá tartozó programokkal való összehangolását ez utóbbiak 
stratégiai tervezésének megerősítése érdekében.

Módosítás 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal 
való összhang biztosítását célzó 
intézkedések, amennyiben az ilyen 
stratégiákban tagállamok és régiók 
vesznek részt, az alapokból e stratégiák 
számára nyújtott, kellő mértékű juttatások 
biztosítása érdekében;

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákkal, az alapokból e stratégiák számára nyújtott, kellő mértékű 
juttatások biztosítása érdekében.

Módosítás 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a KSK-alapok által támogatott, a 
területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés, amely meghatározza:

b) a KSK-alapok által támogatott, a 
fenntartható területfejlesztésre vonatkozó 
integrált megközelítés, amely 
meghatározza:
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Or. en

Módosítás 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel és az 
EBB-vel való összehangolást;

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást – különösen ha azok 
strukturált együttműködést írnak elő, mint 
például a LIFE program –, valamint az 
EBB-vel való összehangolást;

Or. en

Indokolás

A LIFE program keretébe tartozó „integrált projektek” konkrét horizontális eszközök a 
környezetvédelem és az éghajlatváltozás terén. Ezek az eszközök képesek jelentős mértékben 
segíteni az alapok hatékony felhasználását és a legfontosabb környezetvédelmi jogszabályok 
következetes végrehajtását, valamint növelni az abszorpciós kapacitást a környezetvédelem és 
az éghajlatváltozás tekintetében a kohéziós politika és az agrárpolitika tekintetében 
előirányzott finanszírozás terén. A gyakorlati megvalósíthatóság biztosítása érdekében a 
KSK-alapok tekintetében potenciálisan kiegészítő jellegű tevékenységeket már korán 
azonosítani kell.

Módosítás 596
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 

i. azokat a nemzeti, multiregionális és 
regionális szintű mechanizmusokat, 
amelyek biztosítják a KSK-alapok közötti, 
illetve más uniós és nemzeti finanszírozási 
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összehangolást; eszközökkel való összehangolást;

Or. fr

Módosítás 597
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azokat a nemzeti és regionális szintű 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok közötti, illetve más uniós és 
nemzeti finanszírozási eszközökkel való 
összehangolást;

i. azokat a nemzeti, multiregionális és 
regionális szintű mechanizmusokat, 
amelyek biztosítják a KSK-alapok közötti, 
illetve más uniós és nemzeti finanszírozási 
eszközökkel való összehangolást;

Or. en

Módosítás 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapok városi, 
városkörnyéki, vidéki, tengerparti és 
halászati területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek fejlesztése 
érdekében történő felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket, 
adott esetben azoknak a városoknak a 
felsorolásával, amelyek az ERFA-rendelet 
8. cikkében említett városfejlesztési 
platformban részt vesznek;

Or. en
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Indokolás

A közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó alapokból támogatott 
területfejlesztésre irányuló integrált megközelítés kulcsfontosságú azon városkörnyéki 
területeken, ahol fennáll annak a veszélye, hogy nem tudnak hozzáférni a városi területek 
tekintetében rendelkezésre álló alapokhoz és a vidéki területekre vonatkozóan biztosított 
költségvetésekhez sem. Ma a városokra leginkább a városkörnyéki fejlesztések jellemzőek. 
Egyértelmű, hogy a városkörnyéki területek nem egyszerűen csak köztes övezetek, inkább a 
többfunkciós területek egy új, különleges fajtáját képviselik.

Módosítás 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet hatálya alá tartozó alapok városi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket a funkcionális városi 
területek kijelölésére vonatkozó 
követelmények felsorolásával;

Or. en

Módosítás 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
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tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

tengerparti, hegyvidéki, határokon átnyúló
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

Or. fr

Módosítás 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, külvárosi,
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben a városi és
külvárosi övezetek kijelölésére vonatkozó
kritériumok felsorolásával;

Or. fr

Módosítás 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok különböző típusú 
területek, többek között városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

Or. en

Módosítás 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fenntartható fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 604
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii) azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, elővárosi, 
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a tájékoztató listájával 
kiegészülve, amelyek az ERFA-rendelet 8. 
cikkében említett városfejlesztési 
platformban részt vehetnek;

Or. es

Módosítás 605
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek a 
szükséges területi mértékben biztosítják a 
KSK-alapok városi, vidéki, tengerparti és 
halászati területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek – mint például 
hegységek, szigetek vagy alacsony 
népsűrűségű területek – fejlesztése 
érdekében történő felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 606
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti, hegyvidéki és halászati 
területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek fejlesztése 
érdekében történő felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket, 
adott esetben azoknak a városoknak a 
felsorolásával, amelyek az ERFA-rendelet 
8. cikkében említett városfejlesztési 
platformban részt vesznek;

Or. de

Indokolás

A hegyvidéki területek természeti adottságaikból fakadóan különleges kihívások előtt állnak. 
Sokféle problémával kell megküzdeniük, például az elvándorlással és a gazdasági hátránnyal. 
Kívánatos ezért e régiók külön megemlítése.

Módosítás 607
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek a 
szükséges területi mértékben biztosítják a 
KSK-alapok városi, vidéki, tengerparti és 
halászati területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek – mint például 
hegységek, szigetek vagy a rendkívül 
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megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

gyéren lakott területek – fejlesztése 
érdekében történő felhasználására 
vonatkozó integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 608
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek, 
köztük a hegyvidékek, a szigetek vagy a 
rendkívül gyéren lakott övezetek
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó, megfelelő 
területi szintű integrált megközelítést, 
különösen a 28., 29. és 99. cikkel 
összefüggő végrehajtási intézkedéseket;

Or. fr

Módosítás 609
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, külvárosi,
vidéki, tengerparti és halászati területek, 
valamint sajátos területi jellemzőkkel bíró 
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fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

területek fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket;

Or. fr

Indokolás

A KSK-alapok felhasználásának integrált megközelítése a külvárosi körzetekben is alapvető 
fontosságú, máskülönben ez utóbbiak nem csak a vidéki területeknek szánt pénzeszközöktől 
esnek el, hanem a városoknak kiutalt támogatásoktól is úgy, hogy az EU-ban mindeközben 
egyre több a külvárosi terület.

Módosítás 610
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak az indikatív felsorolásával, 
amelyek az ERFA-rendelet 8. cikkében 
említett városfejlesztési platformban részt 
vesznek;

Or. en

Módosítás 611
Tomasz Piotr Poręba
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) az együttműködés főbb prioritásai, 
adott esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

Or. en

Módosítás 612
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a regionális 
demográfiai kihívások, valamint a
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. de

Módosítás 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által c) integrált megközelítés a szegénység által 
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legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy a társadalmi
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre és a demográfiai 
problémákkal érintett földrajzi övezetekre, 
adott esetben a vonatkozó KSK-alapoknak 
szánt indikatív forráselosztással;

Or. fr

Módosítás 614
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a Szerződés 174. 
cikkében említett súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

Or. fr

Módosítás 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált, fenntartható megközelítés a 
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. en

Módosítás 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre és a 
fogyatékkal élőkre, a vonatkozó KSK-
alapoknak szánt indikatív forráselosztással;

Or. xm

Indokolás

A nők és a fogyatékkal élők megemlítése megerősíti a bekezdést, miközben összhangba van a 
rendelet egyéb rendelkezéseivel. Az „adott esetben” kifejezést el kell hagyni, mivel zavaró, és 
nemzeti szinten téves értelmezést okozhat. Az indikatív forráselosztásra azért van szükség, 
hogy követni lehessen a beruházásokat és az adott célcsoportokra gyakorolt hatásukat.
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Módosítás 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre és a 
fogyatékos személyekre, a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. en

Módosítás 618
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a Szerződés 174. 
cikke szerinti súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányok és a
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. en
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Módosítás 619
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a szegénység által
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a nőkre, a 
marginalizálódott közösségekre és a 
fogyatékos személyekre, a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó, vonatkozó KSK-alapoknak 
szánt indikatív forráselosztással;

Or. en

Módosítás 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a Szerződés 174. 
cikke szerinti súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányok által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző, a
szegénység által leginkább sújtott 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

Or. en
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Indokolás

A jövőben valamennyi európai régió részt fog venni az uniós stratégiák alkalmazásában.

Módosítás 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) integrált stratégia a régiók 
infrastrukturális fejlesztésére, különösen 
tekintettel a KSK-alapok, az európai 
összekapcsolódási eszköz és a TEN-alapok 
integrált felhasználására, külön hangsúlyt 
helyezve a határokon átnyúló 
összeköttetésekre és a transznacionális 
közlekedési tengelyek regionális 
csatlakozásaira;

Or. de

Módosítás 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) azt, hogy a KSK-alapok miként 
járulnak hozzá a szegénység 
felszámolására irányuló, a nemzeti 
reformprogramokban részletesen 
meghatározott integrált nemzeti stratégiák 
végrehajtásához, és támogatják a 
szegénység vagy a társadalmi kirekesztés 
kockázatának kitett valamennyi csoport 
befogadását, a nemzeti szociális 
jelentésekre alapozva;
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Or. en

Módosítás 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;

i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott, mérhető 
minőségi és mennyiségi mérföldköveket és 
célokat tartalmazó konszolidált táblázat a 
programok és a KSK-alapok közötti 
összhangot biztosító módszertannal és 
mechanizmussal együtt;

Or. en

Módosítás 624
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a teljesítési keretrendszerhez a 
programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;

i. a programokban meghatározott 
mérföldköveket és célokat tartalmazó 
konszolidált táblázat a programok és a 
KSK-alapok közötti összhangot biztosító 
módszertannal és mechanizmussal együtt;

Or. en

Módosítás 625
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk 
ütemterve, amennyiben az előzetes 
feltételeket nem teljesítették;

ii. amennyiben nem teljesülnek az előzetes 
feltételek, a nemzeti szinten lényeges
előzetes feltételek teljesítésére, valamint a 
megtett intézkedésekre, az illetékes 
szervekre és a végrehajtás ütemezésére 
vonatkozó értékelés összefoglalása; 

Or. xm

Indokolás

A tagállamok számára meghatározott előfeltételeket tagállami szinten, és nem egyetlen régió 
szintjén kell megvizsgálni és biztosítani (ha a programozás regionalizált).

Módosítás 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk ütemterve, 
amennyiben az előzetes feltételeket nem 
teljesítették;

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és az európai, nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseknek az összefoglalása és 
végrehajtásuk ütemterve, amennyiben az 
előzetes feltételeket nem teljesítették;

Or. de

Módosítás 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) a hatékony forráselosztást szolgáló 
intézkedések, a versenyjogi eljárások 
figyelembevétele mellett;

Or. de

Módosítás 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. a többszintű kormányzás módszerének 
alkalmazása és az 5. cikkben említett
partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések, és a partnerek szerepe a 
partnerségi szerződés és az e rendelet 46. 
cikkében meghatározott, az elért 
eredményekről szóló jelentés és a 
programok előkészítésében, 
végrehajtásában, figyelemmel kísérésében 
és értékelésében, az európai magatartási 
kódexben foglaltakkal összhangban, 
ideértve a részt vevő partnerek listáját, a 
kiválasztásuk módjának és a 
feladataiknak a leírását, és a partnerségi 
szerződés tartalmával és a partnerségi elv 
alkalmazásával kapcsolatos 
véleményüket;

Or. en

Módosítás 629
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. a partnerek indikatív felsorolása, és a 
tagállamok és az illetékes regionális és 
helyi hatóságok által a 4. cikk (4) 
bekezdésével és az 5. cikkel összhangban e
partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

Or. en

Módosítás 630
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 631
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a funkcionális területek 
leghatékonyabb méretének területi 
elemzése (hegység, medence, völgy, 
településcsoport stb.), a kitűzött céloknak 
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akár a multiregionális programokon 
keresztül történő megvalósítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 632
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva) a működési terület (hegyvidék, 
medence, völgy, önkormányzatok közötti 
keret stb.) lehető leghatékonyabb, 
megfelelő földrajzi szinten elvégzett 
területi elemzése a kitűzött célok elérése, 
köztük a több régiót érintő programokon 
keresztül történő elérése érdekében;

Or. fr

Módosítás 633
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva) kötelező projekt- és programirányítás 
képzés bevezetése az irányító hatóságok és 
a közreműködő szervezetek személyzete 
számára, ha a projekt- és 
programirányítási képességeik előzetes 
értékelése hiányosságokat tár fel;

Or. en
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Módosítás 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva) a partnerség nemzeti kontextusban 
való megvalósítását akadályozó jogi és 
igazgatási korlátok azonosítása, és az ezek 
leküzdése érdekében tervezett 
intézkedések;

Or. en

Módosítás 635
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva) a funkcionális területek 
leghatékonyabb méretének területi 
elemzése (hegység, medence, völgy, 
településcsoport stb.), a kitűzött céloknak 
akár a multiregionális programokon 
keresztül történő megvalósítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – d pont – iv b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ivb) a vonatkozó hatályos 
nemzeti/regionális/helyi partnerségek és 
többszintű kormányzati struktúrák 
azonosítása, és figyelembe vételük módjai;

Or. en

Módosítás 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok és – adott esetben – a 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerősítése, és az e célból 
tett intézkedések;

törölve

Or. fr

Módosítás 638
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok és – adott esetben – a 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerősítése, és az e célból 
tett intézkedések;

törölve

Or. en
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Módosítás 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok és – adott esetben – a 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerősítése, és az e célból 
tett intézkedések;

i. annak felmérése, hogy szükséges-e a 
hatóságok, a kedvezményezettek és az e 
rendelet 5. cikkében említett partnerek
igazgatási kapacitásának megerősítése, és 
az e célból tett intézkedések;

Or. en

Módosítás 640
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek csökkentése érdekében a 
programokban tervezett intézkedések 
összefoglalása a vonatkozó célokkal;

törölve

Or. en

Módosítás 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a meglévő elektronikus adatcsere-
rendszerek értékelése, valamint a tervezett 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a kedvezményezettek és a programok 

iii. a meglévő elektronikus adatcsere-
rendszerek értékelése, valamint a tervezett 
intézkedések, amelyek lehetővé teszik, 
hogy a kedvezményezettek és a programok 
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irányításáért és ellenőrzéséért felelős 
hatóságok közötti teljes információcsere 
kizárólag elektronikus adatcsere révén 
megvalósítható legyen.

irányításáért és ellenőrzéséért felelős 
hatóságok közötti teljes információcsere 
lehetőleg elektronikus adatcsere révén 
megvalósítható legyen.

Or. es

Módosítás 642
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 14 cikk – 1 bekezdés – e pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia) azon nemzeti, regionális és helyi 
kormányzatok személyzeti osztályai 
projekt- és programirányítási 
képességeinek előzetes értékelése, amelyek 
a partnerségi szerződések társaláírói 
lesznek, annak megállapítása céljából, 
hogy igazgatási kapacitásuk tekintetében 
megfelelnek-e a feladataikkal kapcsolatos 
elvárásoknak;

Or. en

Módosítás 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel, a közös 
stratégiai kerettel, a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése szerint elfogadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve a 
programok előzetes értékelését, és a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel és a
nemzeti reformprogramokkal, figyelembe 
véve a programok előzetes értékelését, és a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerződést.
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három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerződést.

Or. es

Indokolás

Az országspecifikus ajánlásokat töröljük a szövegből, mivel azok a kohéziós politikát egy sor 
olyan célkitűzéssel kapcsolnák össze, amelyek e politika célkitűzésein jóval túlmutatnak.

Módosítás 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel, a 
közös stratégiai kerettel, a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése szerint 
elfogadott tanácsi ajánlásokkal, 
figyelembe véve a programok előzetes 
értékelését, és a partnerségi szerződés 
benyújtását követő három hónapon belül 
észrevételeket tesz. A tagállam megadja az 
összes további szükséges információt és 
adott esetben átdolgozza a partnerségi 
szerződést.

(1) A Bizottság értékeli a partnerségi 
szerződés összhangját e rendelettel, a 
közös stratégiai kerettel, figyelembe véve a 
programok előzetes értékelését, és a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
három hónapon belül észrevételeket tesz. A 
tagállam megadja az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
átdolgozza a partnerségi szerződést.

Or. fr

Módosítás 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 2 bekezdés



PE491.052v01-00 96/169 AM\903901HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A partnerségi 
szerződés 2014. január 1-je előtt nem lép 
hatályba.

(2) Végrehajtási aktusok révén a Bizottság 
a tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal határozatot hoz a partnerségi 
szerződés elfogadásáról, feltéve hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A partnerségi 
szerződést elfogadó határozatával a 
Bizottság ténylegesen bevonja a területi és 
regionális önkormányzatokat és felhívja 
őket a partnerségi szerződésnek az egyes 
tagállamok intézményrendszerével 
összhangban való megkötésére . A 
partnerségi szerződés 2014. január 1-je 
előtt nem lép hatályba.

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
szerződés módosítását javasolja, a 
Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
értékelést elvégzi és adott esetben, 
végrehajtási aktusok révén határozatot 
fogad el a módosítás jóváhagyásáról.

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
szerződés módosítását javasolja, a 
Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
értékelést elvégzi és adott esetben, a 
módosításnak a tagállam általi 
benyújtását követő három hónapon belül 
végrehajtási aktusok révén határozatot
fogad el a módosítás jóváhagyásáról.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára megfelelő normatív bizonyosságot kell biztosítani az eredeti és a 
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módosított partnerségi szerződés közötti zavar elkerülése érdekében.

Módosítás 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
szerződés módosítását javasolja, a 
Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
értékelést elvégzi és adott esetben, 
végrehajtási aktusok révén határozatot 
fogad el a módosítás jóváhagyásáról.

(3) Amennyiben egy tagállam a partnerségi 
szerződés módosítását javasolja, a 
Bizottság meggyőződik arról, hogy ezt a 
módosítást a 4. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott regionális és helyi 
hatóságokkal egyetértésben javasolják-e, 
és elvégzi az (1) bekezdés szerinti 
értékelést, és adott esetben, végrehajtási 
aktusok révén határozatot fogad el a 
módosítás jóváhagyásáról.

Or. fr

Módosítás 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben valamely tagállam 
ideiglenes költségvetési nehézségekkel 
vagy súlyos gazdasági visszaeséssel küzd, 
a Bizottság felkérheti az érintett 
tagállamot annak értékelésére, hogy a 
partnerségi szerződésének felülvizsgálata 
és módosítása megfelelő és szükséges-e az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak eléréséhez, 
valamint az alapok Szerződésen alapuló 
célkitűzései szerinti egyedi küldetésének 
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megvalósításához.

Or. en

Módosítás 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban azonosított és a nemzeti 
reformprogramok és egyéb stratégiák által 
a nemzeti és regionális kontextusba 
átültetett kihívásokat.

Or. en

Módosítás 650
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
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bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

A szubszidiaritás elvével összhangban az 
irányító hatóságok maguk választják meg 
azokat a tematikus célkitűzéseket és 
beruházási prioritásokat, amelyekre az 
uniós támogatását összpontosítják.

Or. it

Indokolás

A célkitűzések és prioritások megválasztását az irányító hatóságokra kell bízni az Európa 
2020 célkitűzéseinek helyi szintű meghatározásával.

Módosítás 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
eközben minimálisra csökkentve az 
európai társadalom számára felmerülő 
külső költségeket, kezelve a Szerződés 
121. cikke (2) bekezdése szerinti, 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokban 
és a Szerződés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján elfogadott tanácsi ajánlásokban 
azonosított kihívásokat és figyelembe véve 
a nemzeti és regionális szükségleteket és a 
horizontális elveket.
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Or. en

Módosítás 652
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat. A 
tematikus koncentrációnak azonban 
rugalmasnak kell lennie, hogy az alapok 
támogatásait az egyes tagállamok és 
régiók szükségleteihez és sajátosságaihoz 
lehessen igazítani.

Or. es

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt koncentrációnak rugalmassággal kell párosulnia, hogy az 
alapok támogatásait az egyes államok és régiók sajátos szükségleteihez lehessen igazítani, 
biztosítva ezáltal a források hatékonyabb felhasználását.

Módosítás 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
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intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve az egyedi ajánlásokban azonosított 
kihívásokat.

Or. es

Módosítás 654
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban és a regionális hatóságokkal 
teljes összhangban a tagállamok a 
támogatást az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia kapcsán a legnagyobb hozzáadott 
értéket teremtő intézkedésekre 
összpontosítják, kezelve a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
elfogadott tanácsi ajánlásokban azonosított 
kihívásokat és figyelembe véve a nemzeti 
és regionális szükségleteket.

Or. it

Módosítás 655
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a nemzeti reformprogramokban 
azonosított kihívásokat, összhangban a 
szubszidiaritás elvével és figyelembe véve 
a nemzeti és regionális szükségleteket, ami 
a tematikus célkitűzések és a beruházási
prioritások megválasztását illeti.

Or. en

Módosítás 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a makroregionális, 
nemzeti és regionális szükségleteket.

Or. sk

Indokolás

Az elfogadott makroregionális stratégiákkal történő összehangolás.
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Módosítás 657
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő beavatkozásokra összpontosítják, 
hatékonyan felhasználva az egyedi területi 
lehetőségeket, figyelembe véve a nemzeti 
és regionális szükségleteket, a közösségi 
stratégiai keretet, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése szerinti, vonatkozó
országspecifikus ajánlásokban azonosított 
és a nemzeti reformprogramok és egyéb 
stratégiák által a nemzeti és regionális
kontextusba átültetett kihívásokat, 
valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján elfogadott, vonatkozó tanácsi 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

Az országspecifikus ajánlások helyett inkább a nemzeti reformprogramokat kell 
referenciapontként megjelölni a programozási dokumentumok számára.

Módosítás 658
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. cikk törölve
Előzetes feltételrendszer
(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.
(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a 
partnerségi szerződésben összefoglalják a 
nemzeti és regionális szinten 
végrehajtandó intézkedéseket a 
végrehajtás ütemtervével együtt, 
biztosítva, hogy arra legkésőbb két évvel a 
partnerségi szerződés megkötése után 
vagy 2016. december 31-ig sor kerül, attól 
függően, hogy melyik következik be előbb.
(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az 
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.
(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és 
a programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig 
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.
(6) Az 1–5. bekezdések nem vonatkoznak 
az európai területi együttműködési cél alá 
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tartozó programokra.

Or. en

Módosítás 659
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

(1) Mindegyik KSK-alap esetében a KSK-
alapokkal és azok hatékony 
végrehajtásával szoros tartalmi 
kapcsolatban álló előzetes feltételeket az 
adott alapra vonatkozó szabályokban 
határozzák meg.

Or. de

Módosítás 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

(1) A vonatkozó előzetes feltételek a 
meghatározott országban az Unió egy 
kiemelt prioritásának megvalósítása 
érdekében támogatott egyedi intézkedések 
hatékonyságához és eredményességéhez 
szükséges, azokkal összefüggő és azokat 
közvetlenül befolyásoló 
előkövetelményeket jelentenek. Az előzetes 
feltételeket nem szabad az e politika 
célkitűzéseitől eltérő célok eléréséhez 
felhasználni. Mindegyik KSK-alap 
esetében az előzetes feltételeket az adott 
alapra vonatkozó szabályokban határozzák 
meg, amennyiben e feltételek szükségesek 
az alap hatékonyságának és 
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eredményességének javításához..

Or. es

Módosítás 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e. 
Az előzetes feltételek csak akkor 
alkalmazandók, ha közvetlenül az alapok 
végrehajtásához kapcsolódnak.

Or. fr

Indokolás

Az előzetes feltételek növelni fogják az alapok hatékonyságát és felhasználását. Ugyanakkor 
nem teremthetnek bonyolultabb helyzetet a tagállamok és az irányító hatóságok számára. 
Arra van tehát szükség, hogy közvetlenül a kohéziós politika alá tartozó beruházásokhoz 
kapcsolódjanak.

Módosítás 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy az egyes 
alapokra vonatkozó szabályokban 
meghatározott előzetes feltételek 
vonatkoznak-e a programjaik prioritásai 
keretében elérendő konkrét 
célkitűzésekre, és hogy a vonatkozó 
előzetes feltételek teljesülnek-e. Az 
értékelés az alapokra vonatkozó 
szabályokban megállapított kritériumokra 
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korlátozódik, továbbá a nyújtott támogatás 
szintjét figyelembe véve arányos lehet.

Or. en

Módosítás 663
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok az egyes regionális és 
helyi önkormányzataikkal egyetértésben
értékelik, hogy a vonatkozó előzetes 
feltételek a különböző kormányzási 
szintek közötti hatáskörmegosztás 
tiszteletben tartásával teljesülnek-e.

Or. fr

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a Bizottság figyelembe vegye az egyes tagállamok intézményi 
környezetét és a hatáskörmegosztás ott alkalmazott módját. Elképzelhetetlen ugyanis, hogy 
egy tagállam a regionális és a helyi hatóságok hatáskörébe tartozó kötelezettségeket 
vállaljon, és fordítva.

Módosítás 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.
Az értékelés közös módszertanon alapul, 
és az e rendelet 5. cikkében említett 
partnerek részvételével zajlik.
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Or. en

Módosítás 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok intézményi és jogi 
keretüknek megfelelően értékelik, hogy az 
alapokra vonatkozó szabályokban 
megállapított előzetes feltételek – a 
partnerségi szerződés vagy programjaik 
értelmében – alkalmazhatók-e a 
programjaik prioritásai között szereplő 
konkrét intézkedésekre, és hogy a
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

Or. es

Módosítás 666
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
partnerségi szerződés/program valamely 
tematikus célkitűzéshez/prioritáshoz 
közvetlenül kapcsolódó, vonatkozó 
előzetes feltételek –ha vannak ilyenek –
teljesülnek-e.

Or. it

Módosítás 667
Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket a végrehajtás ütemtervével 
együtt, biztosítva, hogy arra legkésőbb két
évvel a partnerségi szerződés megkötése 
után vagy 2016. december 31-ig sor kerül, 
attól függően, hogy melyik következik be 
előbb.

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket a végrehajtás ütemtervével 
együtt, biztosítva, hogy arra legkésőbb 
három évvel a partnerségi szerződés 
megkötése után vagy 2016. december 31-ig 
sor kerül, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

Or. fr

Módosítás 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket a végrehajtás ütemtervével 
együtt, biztosítva, hogy arra legkésőbb két 
évvel a partnerségi szerződés megkötése 
után vagy 2016. december 31-ig sor kerül, 
attól függően, hogy melyik következik be 
előbb.

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 669
Luís Paulo Alves
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
hatáskörök a különböző kormányzati 
szintek közötti megosztására vonatkozó 
előzetes feltételek teljesülnek-e.

Or. pt

Módosítás 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket a végrehajtás ütemtervével 
együtt, biztosítva, hogy arra legkésőbb két
évvel a partnerségi szerződés megkötése 
után vagy 2016. december 31-ig sor kerül, 
attól függően, hogy melyik következik be 
előbb.

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a partnerségi 
szerződésben összefoglalják a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseket a végrehajtás ütemtervével 
együtt, biztosítva, hogy arra legkésőbb
három évvel a partnerségi szerződés 
megkötése után vagy 2017. december 31-ig 
sor kerül, attól függően, hogy melyik 
következik be előbb.

Or. es

Indokolás

Bizonyos feltételek teljesítése nyilvánvalóan nem tartozik a programokat irányító regionális 
vagy helyi önkormányzatok hatáskörébe, ezért több időt kell hagyni a feltételek teljesítésére.

Módosítás 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a 
partnerségi szerződésben összefoglalják a 
nemzeti és regionális szinten 
végrehajtandó intézkedéseket a 
végrehajtás ütemtervével együtt, 
biztosítva, hogy arra legkésőbb két évvel a 
partnerségi szerződés megkötése után 
vagy 2016. december 31-ig sor kerül, attól 
függően, hogy melyik következik be előbb.

(3) A programokban meg kell jelölni 
azokat a vonatkozó előzetes feltételeket, 
amelyek a partnerségi szerződés 
elküldésének napján nem teljesülnek; a
tagállamoknak legkésőbb 2016. december 
31-ig jelentést kell benyújtaniuk a 
feltételek teljesüléséről.

Or. es

Módosítás 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az 
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.

törölve

Or. en

Módosítás 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő (4) A programokban ismertetni kell – a 
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programokban meg kell adniuk az
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.

program prioritásai között szereplő, a 
program megküldése napjáig nem 
teljesített egyedi intézkedésekre vonatkozó 
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos – azon intézkedéseket, 
amelyeket a megállapított határidőn belül 
végre kell hajtani.

Or. es

Módosítás 674
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
intézkedéseket, beleértve a végrehajtás 
ütemtervét is.

Or. fr

Módosítás 675
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

(4) A tagállamoknak, a megfelelő területi 
szinten, a vonatkozó intézményi, jogi és 
pénzügyi kerettel összhangban a 
megfelelő programokban meg kell adniuk 
az előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.

Or. pt
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Módosítás 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is. A 4., 5. és 6. 
tematikus célkitűzés alá tartozó tervek és 
stratégiák végrehajtása tekintetében a 
tagállamok az éghajlatváltozás és a 
környezetvédelem terén megvalósuló 
integrált projekteket a hatékony, 
következetes és jól összehangolt 
végrehajtás potenciális modelljének 
tekintik.

Or. en

Indokolás

Az előzetes feltételek döntő fontosságú eszközök a pénzügyi források hatékony 
felhasználásának biztosításához. Például a hulladékokra vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásából származó óriási előnyök becslések szerint 400 000 új munkahelyet és 
72 milliárd eurós megtakarítást jelentenek. A LIFE integrált projektek ebben az 
összefüggésben rendkívül értékesek lehetnek. Ezeket modell jellegűnek szánták, amelyek 
konstruktív és tartós együttműködést teremtenek a közigazgatás különböző ágai között, a 
kiadásokat pedig a legfontosabb végrehajtási feladatokhoz irányítják.

Módosítás 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
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megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
pénzügyi nehézségek által fenyegetett 
vagy pénzügyi nehézségekkel küzdő 
tagállamokra a 22. cikk (2a) bekezdése 
(külön program igénylése a Bizottság 
irányítása mellett) alkalmazandó.

Or. de

Módosítás 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja a vonatkozó előzetes 
feltételek alkalmazhatóságára és 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Ez az értékelés az alapokra 
vonatkozó szabályokban megállapított 
kritériumokra korlátozódik és a nyújtott 
támogatás szintjét figyelembe véve 
arányos, továbbá tiszteletben tartja az 
egyedi és megfelelő szakpolitikai 
intézkedések meghozatalára – többek 
között a stratégiák tartalmának 
meghatározására – vonatkozóan meglévő 
nemzeti és regionális hatásköröket. 
Amennyiben Bizottság és valamely 
tagállam között véleménykülönbség alakul 
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ki egy előzetes feltétel valamely programoz 
vagy annak teljesítéséhez kapcsolódó 
prioritások egyedi célkitűzése tekintetében 
történő alkalmazhatóságáról, a 
Bizottságnak mind a 2. cikk szerinti 
alkalmazhatóságot, mind a nem teljesítést 
bizonyítania kell. A Bizottság egy adott 
program elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a program vonatkozó 
prioritási tengelyének szánt összes időközi 
kifizetést vagy azok egy részét az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések kielégítő végrehajtásáig. 
Amennyiben az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések 
végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a 
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kötelezettségvállalásokat.

Or. it

Módosítás 680
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

Or. fr

Indokolás

Fontos, hogy az előzetes feltételek ne idézzék elő a kifizetés felfüggesztését vagy pénzügyi 
korrekciót, azon feltételek kivételével, amelyek betartását a tagállam vállalta.

Módosítás 681
Erminia Mazzoni

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a (5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
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programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig 
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat.

Or. en
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Módosítás 683
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig 
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor a Bizottság gondoskodik az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáról.

Or. es

Indokolás

Gondoskodni kell az előzetes feltételek teljesüléséről és az adott előzetes feltétel teljesítését 
biztosító intézkedések végrehajtásáról, azonban semmilyen esetben sem lehet felfüggeszteni a 
program javára történő kifizetéseket.

Módosítás 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja a tagállam által az előzetes 
feltételek alkalmazhatóságára és a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesítésére 
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elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig 
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

vonatkozóan megadott információk 
egyezését. Ha nincs eltérés, sor kerül a 
partnerségi szerződés és adott esetben a 
program aláírására, és a Bizottság ezután 
nem vizsgálja az előzetes feltételek 
teljesülését.

Ha nincs megegyezés, és miután 
bizonyítást nyert a vonatkozó előzetes 
feltételek nem teljesülése, a Bizottság egy 
adott program elfogadásakor dönthet úgy, 
hogy felfüggeszti a kérdéses program 
vonatkozó prioritására szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
adott prioritás valamely előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító egyedi 
intézkedések kielégítő végrehajtásáig, 
amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy 
elkerülhető legyen az adott prioritáshoz 
tartozó intézkedések hatékonyságának és 
eredményességének jelentős romlása.

Or. es

Módosítás 685
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
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biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. A Bizottságnak a 
döntéshozatal során pontosan mérlegelnie 
kell a felfüggesztő határozat gazdasági és 
társadalmi következményeit. Amennyiben 
az előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig nem 
kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti a 
kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 686
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig, ami a program célkitűzései 
szempontjából alapvető fontosságú. 
Amennyiben az előzetes feltételrendszer 
teljesítését biztosító intézkedések 
végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 687
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és 
a programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig 
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés 
értékelésének keretében megvizsgálja az 
előzetes feltételek teljesítésére 
vonatkozóan megadott információkat. 

Or. it

Módosítás 688
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.
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Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 689
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamok esetében, akik régiókra 
osztott programozást alkalmaznak, a 
kifizetéseknek a Bizottság által történő 
felfüggesztése kizárólag azokra a régiókra 
vonatkozik, amelyek nem teljesítik az 
előzetes feltételeket.

Or. it

Indokolás

A közösségi támogatások folyósításának blokkolása csak azon programok esetében történhet 
meg, amelyek nem garantálják az előzetes feltételek meglétét.

Módosítás 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az intézkedések a 
kijelölt határidőn belül nem teljesülnek, a 
Bizottság felfüggesztheti az e prioritáshoz 
rendelt időközi kifizetéseket. Az érintett 
prioritás felfüggesztését haladéktalanul 
feloldják, mihelyt a tagállam végrehajtja a 
program azon vonatkozó előzetes 
feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó 
intézkedéseket, amelyek a felfüggesztésről 
szóló bizottsági határozat idején még nem 
teljesültek.
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Or. es

Módosítás 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A tagállamok a felfüggesztett 
alapokat átcsoportosíthatják olyan egyéb 
prioritásokhoz, amelyeknél az előzetes 
feltételek teljesültek.

Or. es

Módosítás 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az 1–5. bekezdések nem vonatkoznak 
az európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programokra.

(6) Az 1–5. bekezdések nem vonatkoznak 
az európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programokra, valamint a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjaira.

Or. sk

Indokolás

Az elfogadott makroregionális stratégiákkal történő összehangolás.

Módosítás 693
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék
Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

Or. de

Módosítás 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék
Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

Or. en

Módosítás 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék
Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

Or. it

Indokolás

Az eredményességi tartalék bevezetése arra ösztönözné a politikák döntéshozóit, hogy 
könnyen elérhető célokat tűzzenek ki forrásaik biztosítása érdekében.

Módosítás 696
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. cikk törölve
Eredményességi tartalék
Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

Or. en

Módosítás 697
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Eredményességi tartalék Rugalmassági tartalék

Or. fr

Módosítás 698
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

törölve

Or. en

Módosítás 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott 
források 5%-a – az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címének nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet 
a 20. cikk rendelkezéseinek megfelelően 
kell elosztani.

törölve

Or. en
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Módosítás 700
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

A programozási időszak folyamán és az 
egyes tagállamoknak juttatott kereten 
belül eredményességi tartalékot képeznek, 
amelynek alapjául a kötelezően 
felszabadított előirányzatok szolgálnak, és 
amely a következő célokat szolgálja:

i. kezdeményezések finanszírozása a 
fiatalok foglalkoztatásának támogatása, a 
társadalmi befogadás, a megújuló 
energiaforrások fejlesztése, a népművelés, 
az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
területén;
ii. kezdeményezések finanszírozása a 
kutatás, az innováció és az ipari fejlesztés 
területén;
iii. gazdasági vagy társadalmi válság 
esetén a strukturális alapok 
igénybevételének lehetővé tétele.

Or. fr

Módosítás 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –
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eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
Bizottságnál kell hagyni és a 20. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell a 
tagállamok számára elosztani.

Or. en

Módosítás 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képezhet, 
amelyet adott esetben a 20. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Or. es

Módosítás 703
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével –
eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5%-a – az európai területi együttműködési 
cél és az ETHA-rendelet V. címének 
nyújtott források kivételével – önkéntes 
eredményességi tartalékot képez, amelyet a 
20. cikk rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Or. en
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Indokolás

A kötelező eredményességi tartalékot a szövegből el kell hagyni. Az eredményességi tartalék 
csak a programozási időszak nagyon késői szakaszában állna rendelkezésre (2018, 2019), és 
nagyon nehéz lenne objektíven értékelni a program eredményessége közötti különbségeket. 
Ezért a kötelező tartalékot önkéntes eredményességi tartalékkal kell felváltani.

Módosítás 704
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Eredményességértékelés
(1) A Bizottság a tagállamokkal 
együttműködésben valamennyi 
tagállamban 2017-ben és 2019-ben 
felülvizsgálja a programok teljesítését az 
adott partnerségi szerződésben és a 
programokban meghatározott 
eredményességi keretre tekintettel. Az 
eredményességi keret létrehozásának 
módszere az I. mellékletben kerül 
meghatározásra.
(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért 
eredményekről szóló, 2017-ben és 2019-
ben a tagállamok által benyújtott 
jelentésekben bemutatott információk és 
értékelések alapján.

Or. en

Módosítás 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a 2017-ben és 2019-ben kezdődő 
teljesítési felülvizsgálat valamely program 
prioritása esetében azt tárja fel, hogy az 
nem érte el a 2016-ra és 2018-ra 
meghatározott mérföldköveket, a 
Bizottság ajánlásokat küld az érintett 
tagállam számára, és adott esetben az 
irányító hatóságok segítése céljából 
technikai támogatást nyújt.

Or. fr

Módosítás 706
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben a 2017-es és 2019-es 
eredményességi felülvizsgálat kimutatja, 
hogy egy prioritás vagy program 
keretében nem érték el a 2016. és 2018. 
közötti időszakra meghatározott 
mérföldköveket, a Bizottság ajánlásokat 
fogalmaz meg a tagállam számára és adott 
esetben technikai segítséget nyújt az 
irányító hatóságnak.

Or. it

Módosítás 707
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. de

Módosítás 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en
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Módosítás 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Indokolás

A 18. cikkével megegyezik.

Módosítás 712
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 713
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az eredményességi tartalék elosztása Az önkéntes eredményességi tartalék 
elosztása

Or. en
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Indokolás

A kötelező eredményességi tartalékot a szövegből el kell hagyni. Az eredményességi tartalék 
csak a programozási időszak nagyon késői szakaszában állna rendelkezésre (2018, 2019), és 
nagyon nehéz lenne objektíven értékelni a program eredményessége közötti különbségeket. 
Ezért a kötelező tartalékot önkéntes eredményességi tartalékkal kell felváltani.

Módosítás 714
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el 
a 2016. évre meghatározott 
mérföldköveket, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.

törölve

Or. en

Módosítás 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el 
a 2016. évre meghatározott 
mérföldköveket, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.

törölve

Or. es

Indokolás

Nincs értelme ilyen rövid időn belül két egymást követő értékelést végezni, mivel a tartalék 
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összege ezt nem indokolja. Az EB számára mindenesetre fennáll a lehetőség ajánlások 
megtételére. 

Módosítás 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el a 
2016. évre meghatározott mérföldköveket, 
akkor a Bizottság ajánlásokat tesz az 
érintett tagállamnak.

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el a 
2016. évre meghatározott mérföldköveket, 
akkor a Bizottság ajánlásokat tesz az 
érintett tagállamnak, megfelelően 
mérlegelve, hogy előre nem látható külső 
tényezők, amelyekre az érintett 
programnak nincs befolyása – például 
váratlan gazdasági visszaesés – okozta-e 
azt, hogy nem sikerült teljesíteni az 
érintett prioritás vagy prioritások 
mérföldköveit. Szükség esetén a Bizottság 
technikai segítségnyújtást kezdeményez az 
irányító hatóságok számára.

Or. en

Módosítás 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 

(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság – 2019. június 30-ig –
végrehajtási aktusok révén határozatot hoz, 
hogy megállapítsa mindegyik KSK-alap és 
tagállam tekintetében, hogy mely 
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prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

programok és prioritások teljesítették a 
mérföldköveket. A Bizottság az egyes 
tagállamok számára eredményességi 
tartalékuk csak azt a bizonyos százalékát 
osztja ki, amely az érintett sikeres 
programoknak és prioritásoknak az adott 
tagállam számára az érintett alapból vagy 
alapokból nyújtott összes juttatáshoz 
viszonyított arányának megfelel. A 
tagállam az eredményességi tartalékot 
egyenlően megosztja a bizottsági 
határozatban meghatározott összes 
program és prioritás között. A Bizottság –
a 26. cikk szerint – jóváhagyja az érintett 
programok módosítását. Amennyiben egy 
tagállam nem nyújtja be a 46. cikk (2) és 
(3) bekezdése szerinti információkat, akkor 
az érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

Or. en

Módosítás 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 
prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 

(2) A 2018-ban végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
mindegyik KSK-alap és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és
prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
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érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.

Or. es

Módosítás 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ha a 2019-ben elvégzett felülvizsgálat 
azt mutatja, hogy egy programon belül 
egy prioritás nem érte el a 2018. évre 
meghatározott mérföldköveket, akkor a 
Bizottság megfelelően mérlegeli, hogy 
előre nem látható külső tényezők, 
amelyekre az érintett programnak nincs 
befolyása – például váratlan gazdasági 
visszaesés – okozta-e azt, hogy nem 
sikerült teljesíteni az érintett prioritás 
vagy prioritások mérföldköveit, és amely 
esetben az eredményességi tartalékokat 
nem tartják vissza, hanem kiosztják azon 
tagállamok számára, amelyek területén az 
érintett programot végrehajtják. Ezt 
követően a tagállam az eredményességi 
tartalékot hozzárendeli az érintett 
prioritásokhoz – feltéve hogy azok még 
mindig megvalósíthatók –, vagy megfelelő 
indoklással az érintett program vagy 
egyéb programok más prioritásaihoz.

Or. en

Módosítás 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A teljesítmény-keretrendszer szankcionáló vetülete túlságosan automatikus. A kifizetések 
felfüggesztése előtt a Bizottságnak meg kellene követelnie a rosszul teljesítő programok 
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átdolgozását e rossz teljesítmény okainak figyelembevétele érdekében.

Módosítás 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására. .

Or. en

Módosítás 724
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására. 

törölve

Or. en

Módosítás 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján megállapítja, hogy az 
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meghatározott célok elérésével kapcsolatos
súlyos mulasztást állapít meg, akkor az 
érintett prioritások vonatkozásában 
pénzügyi korrekciót alkalmazhat az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 142. cikk szerinti 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének meghatározására.

eredményességi keretben meghatározott 
célok elérésével kapcsolatosan súlyos 
mulasztás történt és nem került sor a 
szükséges korrekciós intézkedések 
elfogadására, akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
fel kell hatalmazni arra, hogy a 142. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az alkalmazandó 
pénzügyi korrekció szintjének 
megállapításához szükséges kritériumok és 
módszertan meghatározására.

Or. es

Módosítás 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
európai területi együttműködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.

(5) A (2) bekezdés nem vonatkozik a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjaira, valamint az európai területi 
együttműködési cél és az ETHA-rendelet 
V. címe alá tartozó programokra.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 4 fejezet – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Makrogazdasági feltételrendszer Az átmeneti költségvetési nehézségekkel 
küzdő tagállamok számára biztosított 
kifizetések

Or. en

Módosítás 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. fr

Módosítás 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Módosítás 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve
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Or. es

Módosítás 734
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.

(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztés semmilyen módon nem sérti 
a kedvezményezettek gazdasági és 
pénzügyi érdekeit és a projekteknek az 
érintett tagállamokban történő megfelelő 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 21 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az olyan tagállamok esetében, 
amelyek az (1) bekezdés d) pontjával 
összhangban pénzügyi támogatásban 
részesülnek, a Bizottság az érintett 
tagállam kérésére végrehajtási jogi aktus 
útján a költségvetési rendelet 53a. 
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cikkével összhangban (központi 
végrehajtás) egy külön programot hozhat 
létre, amelynek keretében a felfüggesztett 
kifizetéseket a 21. cikk (4) bekezdésében 
foglalt célkitűzésekre (a rendelkezésre álló 
források növekedésre és 
versenyképességre gyakorolt hatásának 
maximalizálása) fordítják.

Or. de

Módosítás 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállam esetében

Kifizetések emelése az átmeneti 
költségvetési nehézségekkel és az 
1466/97/EK és az 1467/97/EK rendelet 
által említett súlyos gazdasági 
hanyatlással küzdő tagállamok esetében

Or. en

Módosítás 737
Erminia Mazzoni

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben a kötelezettségvállalások 
és a kifizetések közötti rés az érintett 
tagállamban meghaladja a 30%-ot a 
referenciaidőszak utolsó két évében;

Or. en
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Módosítás 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben az érintett tagállam az 
1466/97/EK és az 1467/97/EK rendelet 
által említett súlyos gazdasági 
hanyatlással küzd.

Or. en

Módosítás 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 22 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdés a), b) vagy c) 
pontjában foglalt feltételek egyikének 
megfelelő tagállamok gazdasági helyzetük 
stabilizálása és a források pusztító hatású 
kiesésének elkerülése érdekében kérhetik 
a Bizottságot, hogy végrehajtási jogi aktus 
útján a költségvetési rendelet 53a. 
cikkével összhangban (központi 
végrehajtás) hozzon létre egy külön 
programot, amely biztosítja, hogy az 
érintett tagállam felfüggesztett és/vagy 
visszafizettetett kifizetései mielőbb 
lehetővé tegyék a 21. cikk (4) 
bekezdésében foglalt célkitűzések (a 
rendelkezésre álló források növekedésre 
és versenyképességre gyakorolt hatásának 
maximalizálása) elérését.

Or. de
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Módosítás 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság az 5. cikkben 
meghatározott eljárás szerint állítja össze 
a partnerekkel együttműködésben;

Or. fr

Módosítás 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
a partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
az e rendelet 5. cikkében említett
partnerekkel együttműködésben. Az 
együttműködés az 5. cikk (3) 
bekezdésében említett európai magatartási 
kódex alapjául szolgáló legjobb 
gyakorlatokat követi.

Or. en

Módosítás 742
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a (2) A programokat a tagállam vagy a 
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tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben.

tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben. A 
tagállamok biztosítják, hogy a partnerek 
képviseltetik magukat a programokat 
kidolgozó és a projektek kiválasztásáért 
felelős csoportokban. A partnereket a 
tagállamok minden kormányzati szerve 
által tiszteletben tartott és azoktól 
független, átlátható folyamatok révén 
jelölik ki ezekbe a csoportokba. A 
működési szabályokat, a tagok jegyzékét –
köztük az egyének neveit – és a csoport 
üléseinek elfogadott jegyzőkönyveit közzé 
kell tenni. A programokról – a 
Bizottságnak történő benyújtásukat 
megelőzően – nyilvános konzultációt kell 
folytatni.

Or. en

Módosítás 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A programok előkészítése A programok, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapok programjainak 
előkészítése

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 744
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
a partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze a 
partnerekkel együttműködésben, és azokról 
– a Bizottságnak történő benyújtásukat 
megelőzően – nyilvános konzultációt kell 
folytatni.

Or. en

Módosítás 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a több alapot (ERFA, ESZA, 
kohéziós alap, EMVA, ETHA) érintő 
programokat kell ösztönözni. A Bizottság
e célból minden olyan intézkedést meghoz, 
amely az arányosság elvének tiszteletben 
tartása mellett lehetővé teszi az ilyen 
programok előkészítését és végrehajtását.

Or. fr
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Indokolás

A több alapot érintő programok igénybevételét kell elősegíteni.

Módosítás 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság támogatja a több alapból 
finanszírozott operatív programok 
lehetőségét, és e célból elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek e programok 
létrehozását és végrehajtását az 
arányosság elvéhez kötik. 

Or. en

Módosítás 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) a Bizottság támogatja a több alapot 
érintő programok létrehozásának 
lehetőségét, és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett előkészíti és 
elősegíti az ilyen kezdeményezések 
megvalósítását.

Or. fr

Módosítás 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
hat hónapon belül nyújtják be, az európai 
területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket az 
általános rendelet elfogadását követő
kilenc hónapon belül kell benyújtani. 
Minden programhoz csatolják a 48. 
cikkben meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Indokolás

A szerződésnek a programokkal egy időben történő benyújtására vonatkozó követelmény 
késleltetheti a műveletek megkezdését.

Módosítás 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok, 
valamint a makroregionális fejlesztési 
alapok programjainak kivételével, 
amelyeket a közös stratégiai keret 
elfogadását követő hat hónapon belül kell 
benyújtani.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés elfogadását követő 
három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Módosítás 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés benyújtását követő 
hat hónapon belül nyújtják be, az európai 
területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő hat 
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en
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Módosítás 753
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő tizenkét hónapon 
belül kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

Or. en

Módosítás 754
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg 
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon belül 
kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződésnek az Európai 
Bizottság általi elfogadása napjától 
számított 3 hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket a közös 
stratégiai keret elfogadását követő hat 
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Módosítás 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ösztönözni kell a több alapból 
finanszírozott operatív programok 
(ERFA, ESZA, kohéziós alap, EMVA, 
ETHA) lehetőségét.  E célból az Európai 
Bizottság – az arányosság elvének 
tiszteletben tartása mellett –
intézkedéseket fogad el e programok 
létrehozására és végrehajtására.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell a több alapból finanszírozott programok kidolgozásának lehetőségét, és azt 
valamennyi szereplőnek támogatnia kell; az arányosság elvével összhangban kerülni kell az 
eljárási akadályokat.

Módosítás 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A makroregionális alap az elfogadott 
makroregionális stratégiában 
közreműködő tagállamok csoportja által 
megkötött szerződés útján jön létre. A 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozhat még az EBB, az elfogadott 
makroregionális stratégiában érintett 
egyéb tagállamok és Unión kívüli 
országok, valamint az elfogadott 
makroregionális stratégiában részes 
tagállamok és Unión kívüli országok 
szomszédos államai.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele. Lehetőség 
nyílik az elfogadott makroregionális stratégiák, például az Európai Unió balti-tengeri régióra 
vonatkozó stratégiájának és az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájának 
nagyobb fokú térhódítására.

Módosítás 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program – a versenyjogi eljárások 
alkalmazása mellett is – a KSK-alapok 
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.

Or. de

Módosítás 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, 
amely összhangban van a közös stratégiai 
kerettel és a partnerségi szerződéssel. 

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
a regionális és helyi szükségletekhez való 
hozzájárulásáról, hivatkozva a közös 
stratégiai keretre és a partnerségi 
szerződésre. Minden program a KSK-
alapok eredményes, hatékony és 
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Minden program a KSK-alapok 
eredményes, hatékony és összehangolt 
végrehajtását biztosító intézkedéseket, 
valamint a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.

összehangolt végrehajtását biztosító 
intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló adminisztratív 
teher csökkentését célzó lépéseket 
tartalmaz.

Or. en

Módosítás 759
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.

(1) Minden program stratégiát határoz meg 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulásáról, amely 
összhangban van a közös stratégiai kerettel 
és a partnerségi szerződéssel. Minden 
program a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket tartalmaz.

Or. en

Módosítás 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha a tagállamok és a régiók 
makroregionális vagy tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákban 
vesznek részt, a programokat – a 
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partnerségi szerződésnek megfelelően –
össze kell hangolni e stratégiákkal, az 
alapokból e stratégiák számára nyújtott, 
kellő mértékű juttatások biztosítása 
érdekében.

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákkal, az alapokból e stratégiák számára nyújtott, kellő mértékű 
juttatások biztosítása érdekében.

Módosítás 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden prioritás mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Minden prioritás mérhető minőségi és 
mennyiségi mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Or. en

Módosítás 762
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden prioritás mutatókat határoz meg a 
program végrehajtásában a célkitűzések 

Minden prioritás mennyiségi vagy 
minőségi mutatókat határoz meg a program 
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megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:

Or. en

Módosítás 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) adott esetben a program által a 
makroregionális stratégiák és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák
tekintetében nyújtott hozzájáruláshoz 
kapcsolódó mutatószámok;

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákkal, az alapokból e stratégiák számára nyújtott, kellő mértékű 
juttatások biztosítása érdekében.

Módosítás 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös 
mutatókat határoznak meg, amelyeket 
programspecifikus mutatókkal lehet 

Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös, 
mérhető minőségi és mennyiségi
mutatókat határoznak meg, amelyeket 
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kiegészíteni. programspecifikus mutatókkal lehet 
kiegészíteni.

Or. en

Módosítás 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) a 7. és a 8. cikkben említett 
horizontális elvekre hivatkozó mutatók;

Or. en

Módosítás 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását.

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 7. és 8. cikkben meghatározott 
horizontális elvekhez kapcsolódó mutatók 
mérhető minőségi és mennyiségi céljait és 
mérföldköveit, amelyeket – adott esetben –
hozzá kell adni a programok saját 
mutatóihoz, és egyedi intézkedéseket kell 
tenni a 7. és 8. cikkben meghatározott 
elveknek való megfelelős biztosítása 
érdekében.

Or. en



AM\903901HU.doc 159/169 PE491.052v01-00

HU

Módosítás 767
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását.

(4) A kizárólag a technikai 
segítségnyújtásra vonatkozó programok 
kivételével mindegyik program tartalmazza 
a 7. és 8. cikkben meghatározott elveket 
figyelembe vevő intézkedések leírását, ha 
azokról a partnerségi szerződés nem 
tartalmaz megfelelő leírást.

Or. en

Módosítás 768
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden program meghatározza, hogy 
milyen intézkedéseket kell tenni az 5. 
cikkben említett partnerek bevonására a 
program előkészítésének, 
végrehajtásának, értékelésének és 
figyelemmel kísérésének valamennyi 
szakaszában, az 5. cikkben említett 
európai magatartási kódexszel 
összhangban, ideértve a részt vevő 
partnerek listáját, a kiválasztásuk módját 
és a feladataikat, és a program 
tartalmával és a partnerségi elv 
alkalmazásával kapcsolatos 
véleményüket;

Or. en
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Módosítás 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Minden program, terv és projekt a 
szénkibocsátás korlátozásának értékelésén 
alapul, az EU 2020 stratégia céljaival 
összhangban. A Bizottság – a 143. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően –
közös módszertant határoz meg ezen 
értékelésekre vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy az uniós befektetések összhangban legyenek az EU 2020 stratégia 
céljaival: ennek magában kell foglalnia a szénkibocsátás korlátozásának értékelését, amely 
kulcsfontosságú eszköz annak biztosításához, hogy a programok ne gyengítsék az EU 
éghajlatváltozással kapcsolatos, 2020-ig kitűzött céljainak megvalósítását.

Módosítás 770
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Minden program bizonyítékot 
határoz meg arra vonatkozóan, hogy a 
program végrehajtása által érintett terület 
illetékes hatóságait, helyi hatóságait és 
lakosságát szorosan bevonják a program 
előkészítésébe és jóváhagyásába, a 
program tartalmával kapcsolatos 
lehetőségeiket megfelelően mérlegelik, és 
megalapozott indokolással szolgálnak 
azokban az esetekben, amikor a program 
annak ellenére került benyújtásra, hogy 
az érintett terület egy vagy több érintett 
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regionális vagy helyi hatósága vagy civil 
társadalma súlyos aggályokat fogalmaz 
meg.

Or. en

Módosítás 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 6. cikkel összhangban, az uniós 
jognak való megfelelés biztosítása 
érdekében minden program megfelel a 
stratégiai környezeti vizsgálatról szóló 
irányelv (2001/42/EK), az élőhelyekről, 
valamint a vadon élő állatokról és 
növényekről szóló irányelv (92/43/EGK), a 
vízügyi keretirányelv (2000/60/EK) és a 
vadon élő madarakról szóló irányelv 
(2009/147/EK) követelményeinek. 
Ezenkívül a 90. cikkben említett 
nagyprojekteket a környezetre gyakorolt 
hatásuk alapján kell értékelni, a 
85/337/EGK és a 97/11/EK irányelvvel 
összhangban.

Or. en

Módosítás 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 

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

technikai segítségnyújtást vállalnak – a 
szénkibocsátás korlátozásának értékelése 
alapján meghatározza az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre felhasználandó támogatás 
indikatív összegét, az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaival 
összhangban. A Bizottság – a 143. 
cikkben említett eljárásnak megfelelően –
közös módszertant határoz meg ezen 
értékelésekre vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) Mindegyik program – kivéve azokat, 
amelyek egy konkrét program keretében 
technikai segítségnyújtást vállalnak –
meghatározza az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzésekre felhasználandó 
támogatás indikatív összegét és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célokat, ideértve 
a Natura 2000 hálózatot, a nemzeti 
kiemelt cselekvési keretek igényei szerint.

Or. en

Indokolás

A biológiai sokféleség nyomon követését már alkalmazzák az uniós költségvetés külső 
dimenziójában (fejlesztési alapok), és azt a teljes uniós költségvetésben alkalmazni kellene a 
biológiai sokféleséggel kapcsolatos azon uniós cél tekintetében elért haladás nyomon követése 
érdekében, hogy 2020-ig megállítsák a biológiai sokféleség csökkenését. Az élőhelyvédelmi 
irányelv 8. cikkének végrehajtását szolgáló Natura 2000 kiemelt cselekvési keretek révén 
azonosítható, hogy nemzeti szinten milyen mértékű finanszírozást kötöttek le a Natura 2000 
hálózat célkitűzéseinek hatékony megvalósítása érdekében.
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Módosítás 774
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 775
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 24 cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A közlekedéshez és a mobilitáshoz 
kapcsolódó minden program, terv és 
projekt a biztonságra és a balesetek 
elkerülésére gyakorolt hatások értékelésén 
alapul, összhangban az EU azon céljával, 
hogy 2020-ig 50%-kal csökkentse a súlyos 
balesetek számát.

Or. en

Módosítás 777
Monika Smolková, Anna Záborská

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk
A makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak tartalma
1. A makroregionális fejlesztési alap 
minden programja stratégiát határoz meg 
a programnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulásáról, amely összhangban van 
a közös stratégiai kerettel és az elfogadott 
makroregionális stratégiával. A 
makroregionális fejlesztési alap minden 
programja a KSK-alapok eredményes, 
hatékony és összehangolt végrehajtását 
biztosító intézkedéseket, valamint a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentését célzó 
lépéseket tartalmaz.
2. A makroregionális fejlesztési alap 
minden programja prioritásokat határoz 
meg – összhangban az elfogadott 
makroregionális stratégia prioritásaival –, 
amelyek tartalmazzák a konkrét 
célkitűzéseket és a KSK-alapokból kapott 
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támogatás pénzügyi előirányzását.
3. Minden prioritás mutatókat határoz 
meg a makroregionális fejlesztési alap 
végrehajtásában a célkitűzések 
megvalósításához képest elért eredmények 
értékelésére, ami a figyelemmel kísérés, az 
értékelés és a teljesítés felülvizsgálatának 
alapját képezi. Ezek az alábbiakat 
tartalmazzák:
a) a kihelyezett összegekre vonatkozó 
pénzügyi mutatók;
b) a támogatott műveletekre vonatkozó 
kimeneti mutatók;
c) a prioritáshoz kapcsolódó 
eredménymutatók.
Mindegyik KSK-alap esetében az adott 
alapra vonatkozó szabályok közös 
mutatókat határoznak meg, amelyeket a 
makroregionális fejlesztési alapok egyes 
programjaira vonatkozó mutatókkal lehet 
kiegészíteni.
4. A makroregionális fejlesztési alap 
minden programja tartalmazza a 7. és 8. 
cikkben meghatározott elveket figyelembe 
vevő intézkedések leírását.
5. A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint állítják össze 
a makroregionális fejlesztési alap 
programját.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve az előzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelőségét, a 
programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, figyelembe véve az előzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelőségét és 
megvalósíthatóságát, a programhoz rendelt 
célkitűzéseket, mutatókat, célokat és a 
költségvetési források elosztását vizsgálja.

Or. fr

Módosítás 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal, figyelembe véve az előzetes 
értékelést. Az értékelés különösen a 
program stratégiájának megfelelőségét, a 

(1) A Bizottság értékeli a programok 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti, vonatkozó
országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikke (4) bekezdése alapján 
kiadott, vonatkozó tanácsi ajánlásokkal, 
figyelembe véve az előzetes értékelést. Az 
értékelés különösen a program 
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programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

stratégiájának megfelelőségét, a 
programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.

Or. en

Módosítás 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a program benyújtását 
követő három hónapon belül megteszi 
észrevételeit. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt programot.

(2) A Bizottság a program benyújtását 
követő egy hónapon belül megteszi 
észrevételeit. A tagállam megadja a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt és adott esetben 
felülvizsgálja a javasolt programot.

Or. it

Indokolás

Az operatív programok elfogadási idejének csökkentése azért szükséges, hogy ne okozzon 
késedelmet a programozás indulásában.

Módosítás 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
szerint a Bizottság az egyes programok 
jóváhagyásáról szóló határozatot legkésőbb 
a tagállam(ok) általi hivatalos benyújtást 
követő hat hónapon belül elfogadja, feltéve 
hogy a Bizottság által esetlegesen tett 
észrevételeket megfelelően figyelembe 

(3) Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
szerint a Bizottság az egyes programok 
jóváhagyásáról szóló határozatot legkésőbb 
a tagállam(ok) általi hivatalos benyújtást 
követő három hónapon belül elfogadja, 
feltéve hogy a Bizottság által esetlegesen 
tett észrevételeket megfelelően figyelembe 
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vették. Az elfogadás napja azonban nem 
lehet 2014. január 1. vagy a partnerségi 
szerződés jóváhagyásáról szóló bizottsági 
határozat elfogadásának napja előtt.

vették. Az elfogadás napja azonban nem 
lehet 2014. január 1. vagy a partnerségi 
szerződés jóváhagyásáról szóló bizottsági 
határozat elfogadásának napja előtt.

Or. it

Indokolás

Az operatív programok elfogadási idejének csökkentése azért szükséges, hogy ne okozzon 
késedelmet a programozás elindulásában.

Módosítás 782
 Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 25 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. cikk
A makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak elfogadási eljárása
1. A Bizottság értékeli a makroregionális 
fejlesztési alapok programjainak 
összhangját e rendelettel, az alapokra 
vonatkozó szabályokkal, a tematikus 
célkitűzésekhez és az egyes KSK-alapokra 
vonatkozó uniós prioritásokhoz való 
tényleges hozzájárulásukkal, a közös 
stratégiai kerettel, az elfogadott 
makroregionális stratégiával, a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó, a tagállamok csoportja által 
aláírt szerződéssel, a Szerződés 121. cikke 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal. Az értékelés különösen a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja stratégiájának megfelelőségét, 
a programhoz rendelt célkitűzéseket, 
mutatókat, célokat és a költségvetési 
források elosztását vizsgálja.
2. A Bizottság a program benyújtását 
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követő három hónapon belül megteszi 
észrevételeit. A makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó tagállamok megadják a 
Bizottság számára az összes további 
szükséges információt, és adott esetben 
felülvizsgálják a makroregionális 
fejlesztési alap javasolt programját.
3. Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a Bizottság a 
makroregionális fejlesztési alap egyes 
programjainak jóváhagyásáról szóló 
határozatot legkésőbb a tagállam(ok) 
általi hivatalos benyújtást követő hat 
hónapon belül elfogadja, feltéve, hogy a 
Bizottság által esetlegesen tett 
észrevételeket megfelelően figyelembe 
vették.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.


