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Módosítás 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 
hozzájuk a felülvizsgált programot és adott 
esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződést.

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket az 5. 
cikknek megfelelően kell elkészíteni, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 
hozzájuk a felülvizsgált programot és adott 
esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződést.

Or. fr

Módosítás 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának és a 
programban meghatározott konkrét 
célkitűzéseknek az elérésére, figyelembe 
véve a közös stratégiai keretet és a 
partnerségi szerződést. Csatolni kell 

A tagállam által a programok módosítására 
vonatkozóan benyújtott kérelmeket 
megfelelően alá kell támasztani, és 
különösen tartalmazniuk kell a program 
módosításainak várható hatását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre és a fenntartható fejlődésre 
vonatkozó stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
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hozzájuk a felülvizsgált programot és 
adott esetben a felülvizsgált partnerségi
szerződést.

szerződést. A kérelmeket a 24. cikkben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelően nyújtják be, a különös 
tekintettel a horizontális elvekre 
vonatkozó követelményekre, amelyek a 
partnerség és a többszintű kormányzás 5. 
cikkben említett elvét tartalmazzák.

Or. en

Módosítás 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság észrevételeket tehet, 
és a tagállam megadja a Bizottság számára 
az összes szükséges további információt. 
Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
értelmében a Bizottság a program 
módosítására vonatkozó kérelmeket a 
tagállam általi hivatalos benyújtása után 
legkésőbb öt hónappal jóváhagyja, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették. 
Szükség esetén a Bizottság egyidejűleg 
módosítja a partnerségi szerződés 
jóváhagyásáról szóló határozatot a 15. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően.

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság észrevételeket tehet, 
és a tagállam megadja a Bizottság számára 
az összes szükséges további információt. 
Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
értelmében a Bizottság a program 
módosítására vonatkozó kérelmeket a 
tagállam általi hivatalos benyújtása után 
legkésőbb három hónappal jóváhagyja, 
feltéve hogy a Bizottság által tett 
észrevételeket kielégítő módon figyelembe 
vették. Szükség esetén a Bizottság 
egyidejűleg módosítja a partnerségi 
szerződés jóváhagyásáról szóló határozatot 
a 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság észrevételeket tehet, 
és a tagállam megadja a Bizottság számára 
az összes szükséges további információt. 
Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
értelmében a Bizottság a program 
módosítására vonatkozó kérelmeket a 
tagállam általi hivatalos benyújtása után 
legkésőbb öt hónappal jóváhagyja, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették. 
Szükség esetén a Bizottság egyidejűleg 
módosítja a partnerségi szerződés 
jóváhagyásáról szóló határozatot a 15. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően.

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indoklást. A Bizottság észrevételeket tehet, 
és a tagállam megadja a Bizottság számára 
az összes szükséges további információt. 
Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
értelmében a Bizottság a program 
módosítására vonatkozó kérelmeket a 
tagállam általi hivatalos benyújtása után 
legkésőbb két hónappal jóváhagyja, feltéve 
hogy a Bizottság által tett észrevételeket 
kielégítő módon figyelembe vették. 
Szükség esetén a Bizottság egyidejűleg 
módosítja a partnerségi szerződés 
jóváhagyásáról szóló határozatot a 15. cikk 
(3) bekezdésének megfelelően.

Or. it

Indokolás

Kérjük, hogy a Bizottság rövidebb időn belül módosítsa az operatív programokat.

Módosítás 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak módosítása
1. A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja által a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának módosítására vonatkozóan 
benyújtott kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és különösen tartalmazniuk 
kell a makroregionális fejlesztési alap 
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programja módosításainak várható 
hatását az Unió intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának és a makroregionális 
fejlesztési alap programjában 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a tagállamok 
csoportjának a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződését. 
Csatolni kell hozzájuk a makroregionális 
fejlesztési alap felülvizsgált programját is.
2. A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja által benyújtott indoklást. A 
Bizottság észrevételeket tehet, és a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja megadja a 
Bizottság számára az összes szükséges 
további információt. Az alapokra 
vonatkozó szabályok értelmében a 
Bizottság a makroregionális fejlesztési 
alap programjának módosítására 
vonatkozó kérelmeket a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja által történő hivatalos 
benyújtásuk után legkésőbb öt hónappal 
jóváhagyja, feltéve, hogy a Bizottság által 
tett észrevételeket kielégítő módon 
figyelembe vették.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 27 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
valamint a műveletek előkészítésében, 
különösen nagyprojektek, pénzügyi 
eszközök és a közszféra és a magánszféra 
közötti együttműködések esetében.

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
illetve a makroregionális fejlesztési alap 
létrehozását elhatározó tagállamok 
csoportjának kérésére részt vehet a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződés 
előkészítésében, valamint a műveletek 
előkészítésében, különösen nagyprojektek, 
pénzügyi eszközök és a közszféra és a 
magánszféra közötti együttműködések 
esetében.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
valamint a műveletek előkészítésében, 
különösen nagyprojektek, pénzügyi 
eszközök és a közszféra és a magánszféra 
közötti együttműködések esetében.

(1) Az EBB a tagállam kérésére részt vehet 
a partnerségi szerződés előkészítésében, 
valamint a műveletek előkészítésében, a 
jelentős innovációs potenciált kínáló 
nagyléptékű projektekben, pénzügyi 
eszközök és a közszféra és a magánszféra 
közötti együttműködések esetében.

Or. en

Módosítás 790
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a partnerségi szerződés 
vagy a programok elfogadása előtt 
tanácskozhat az EBB-vel.

(2) A Bizottság a partnerségi szerződés, 
valamint a tagállamok csoportjának a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződése, vagy a 
programok és a makroregionális fejlesztési 
alapok programjainak elfogadása előtt 
tanácskozhat az EBB-vel.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felkérheti az EBB-t, hogy 
vizsgálja meg a nagyprojektek szakmai 
minőségét, gazdasági és pénzügyi 
megvalósíthatóságát, és nyújtson segítséget 
a végrehajtandó vagy kialakítandó 
pénzügyi eszközök tekintetében.

(3) A Bizottság felkérheti az EBB-t, hogy 
vizsgálja meg a nagyprojektek szakmai 
minőségét, gazdasági és pénzügyi 
megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát, 
és nyújtson segítséget a végrehajtandó 
vagy kialakítandó pénzügyi eszközök 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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

Területfejlesztés

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy lehetővé tegye valamennyi KSK-alap (az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot is beleértve) bevonását 
az integrált területi beruházásokba. E célból a 99. cikk rendelkezéseit át kell helyezni a 
rendelet első részébe, és egy új fejezetet kell létrehozni.

Módosítás 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 27 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27a. cikk
Integrált területi beruházás

1. Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi 
beruházásként (a továbbiakban: ITB) kell 
végrehajtani.
2. A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket 
és meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.
3. A tagállam vagy az irányító hatóságok 
a ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közreműködő 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
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civil szervezeteket.
4. A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
műveleteit és kimeneteit.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy lehetővé tegye valamennyi KSK-alap (az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapot és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapot is beleértve) bevonását 
az integrált területi beruházásokba. E célból a 99. cikk rendelkezéseit át kell helyezni a 
rendelet első részébe.

Módosítás 794
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés, amely az EMVA esetében 
LEADER helyi fejlesztésnek van kijelölve:

(1) A helyi hatóságok által a helyi 
szereplőkkel szoros partnerségben
irányított helyi fejlesztés, amely az EMVA 
esetében LEADER helyi fejlesztésnek van 
kijelölve:

Or. fr

Módosítás 795
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés, amely az EMVA esetében 
LEADER helyi fejlesztésnek van kijelölve:

(1) A közösségi szinten irányított helyi 
fejlesztés, amelyet a helyi hatóságok a 
helyi szereplőkkel partnerségben az 
EMVA esetében LEADER helyi 
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fejlesztésnek jelöltek ki:

Or. en

Módosítás 796
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba;

a) konkrét szubregionális területeket vesz 
célba, amelyeket a tagállamok sajátos 
területi egységeikkel összhangban 
határoznak meg az 5. cikkben említett 
összes partnerrel folytatott konzultációt 
követően;

Or. en

Módosítás 797
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi szereplőkkel 
partnerségben működő helyi hatóságok és 
a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz-
és magánszférabeli képviselőiből álló helyi 
akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali 
szinten sem a közszféra, sem egyetlen más 
érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati 
jogok 49 %-ot meghaladó hányadával;

Or. en
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Módosítás 798
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítását a helyi hatóságok a helyi 
szereplőkkel szoros partnerségben végzik, 
a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz-
és magánszférabeli képviselőiből álló helyi 
akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali 
szinten sem a közszféra, sem egyetlen más 
érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati 
jogok 49 %-ot meghaladó hányadával;

Or. fr

Módosítás 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával; a helyi 
akciócsoportok magukban foglalják a 
Leader II1, a Leader+2 vagy a 
1698/2005/EK [EMVA] tanácsi rendelet3

62. cikke alapján már jogosult LEADER-
csoportokat;
_____________
1 A Bizottság közleménye a tagállamok 
részére a vidékfejlesztésre irányuló 
közösségi kezdeményezés (Leader II) 
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keretében a tagállamok által benyújtandó, 
támogatás iránti kérelmek tárgyát képező 
integrált operatív programokra vagy 
globális támogatásokra vonatkozó 
iránymutatások meghatározásáról (HL C 
180., 1994.7.1., 48. o.).
2 A Bizottság 2000. április 14-i 
közleménye a tagállamok részére a 
vidékfejlesztésről szóló közösségi 
kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó 
iránymutatások meghatározásáról (HL C 
139., 2000.5.18., 5. o.) A legutóbb a 
vidékfejlesztésről szóló közösségi 
kezdeményezésre (Leader+) vonatkozó 
iránymutatások meghatározásáról szóló, 
tagállamokhoz intézett 2000. április 14-i 
bizottsági közlemény módosításáról szóló 
bizottsági közleménnyel (HL C 294., 
2003.12.4., 11. o.) módosított közlemény.
3 A Tanács 2005. szeptember 20-i 
1698/2005/EK rendelete z Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról

Or. en

Módosítás 800
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi szereplőkkel 
partnerségben működő helyi hatóságok és 
a helyi társadalmi-gazdasági érdekek köz-
és magánszférabeli képviselőiből álló helyi 
akciócsoportok révén, ahol döntéshozatali 
szinten sem a közszféra, sem egyetlen más 
érdekcsoport nem rendelkezik a szavazati
jogok 49 %-ot meghaladó hányadával;
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Or. en

Módosítás 801
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló, a civil társadalom 
részvételére nyitott helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

Or. en

Módosítás 802
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával, kivéve az operatív 
programok által meghatározott esetekben, 
olyan meglévő intézményesített helyi 
fejlesztési struktúrák esetében, amelyek 
más szavazási módot tesznek lehetővé;

Or. it
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Módosítás 803
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
nem rendelkezik a szavazati jogok 49 %-ot 
meghaladó hányadával;

b) irányítása az adott közösség szintjén 
történik, a helyi társadalmi-gazdasági 
érdekek köz- és magánszférabeli 
képviselőiből álló helyi akciócsoportok 
révén, ahol döntéshozatali szinten sem a 
közszféra, sem egyetlen más érdekcsoport 
elvben nem rendelkezik a szavazati jogok 
49 %-ot meghaladó hányadával, 
ugyanakkor mentességet biztosítva az 
operatív programokban olyan meglévő 
intézményesített helyi fejlesztési 
struktúrák számára, amelyek eltérő 
szavazási szabállyal rendelkeznek;

Or. en

Módosítás 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált és több ágazati területen 
alapuló helyi fejlesztési stratégiák révén 
valósul meg;

c) integrált és több ágazati területen 
alapuló helyi fenntartható fejlesztési 
stratégiák révén valósul meg a hosszú távú 
hatások figyelembevételével;

Or. en

Módosítás 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
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Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív jellemzőinek bevonása, 
hálózatépítés és adott esetben 
együttműködés.

d) célja a helyi szükségletek és lehetőségek 
figyelembe vétele és a helyi környezet 
innovatív és társadalmi-kulturális 
jellemzőinek bevonása, hálózatépítés és 
adott esetben együttműködés.

Or. en

Módosítás 806
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KSK-alapokból a helyi fejlesztésre 
szánt támogatásnak a KSK-alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 
lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési 
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok
összehangolt kapacitásfejlesztése, 
kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása 
révén kell biztosítani.

(2) A KSK-alapokból a helyi fejlesztésre 
szánt támogatásnak a KSK-alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 
lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési 
stratégiáknak és a helyi fejlesztési 
csoportoknak a helyi hatóságokkal 
összehangolt kapacitásfejlesztése, 
kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása 
révén kell biztosítani.

Or. fr

Módosítás 807
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KSK-alapokból a helyi fejlesztésre (2) A KSK-alapokból a helyi fejlesztésre 
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szánt támogatásnak a KSK-alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 
lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési 
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok 
összehangolt kapacitásfejlesztése, 
kiválasztása, jóváhagyása és finanszírozása 
révén kell biztosítani.

szánt támogatásnak a KSK-alapok között 
egységesnek és összehangoltnak kell 
lennie. Ezt többek között a helyi fejlesztési 
stratégiák és helyi fejlesztési csoportok, 
valamint a helyi hatóságok összehangolt 
kapacitásfejlesztése, kiválasztása, 
jóváhagyása és finanszírozása révén kell 
biztosítani.

Or. en

Módosítás 808
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28a. cikk
Ezek a helyi fejlesztési rendelkezések az e 
rendelet 93. cikkében és a […]/2012/EU 
rendelet 7. cikkében felvázolt városi és 
integrált területi beruházások 
létrehozásának előfeltételei.

Or. en

Módosítás 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy helyi fejlesztési stratégia legalább 
az alábbi elemeket tartalmazza:

(1) Egy helyi fenntartható fejlesztési 
stratégia legalább az alábbi elemeket 
tartalmazza:

Or. en
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Módosítás 810
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása;

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása a helyi területek 
funkcionalitásától és a város-vidék 
kapcsolatoktól függően;

Or. en

Módosítás 811
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása;

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása a helyi területek 
funkcionalitásától, valamint a város és a 
vidék közötti kapcsolatoktól függően;

Or. fr

Módosítás 812
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása;

a) a stratégia által lefedett terület és 
lakosság meghatározása a helyi területek 
funkcionalitásától és a város-vidék 
kapcsolatoktól függően;
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Or. en

Módosítás 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevő KSK-alap 
vonatkozó programjaival;

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens a helyi hatóságok vonatkozó 
stratégiáival és valamennyi részt vevő 
KSK-alap vonatkozó programjaival;

Or. en

Módosítás 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevő KSK-alap 
vonatkozó programjaival;

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, 
amely igazolja azok integrált jellegét, 
különösen a városi partnerek és vidéki 
szereplők bevonásával megvalósuló 
külvárosi stratégiák esetében;

Or. fr

Módosítás 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevő KSK-alap 
vonatkozó programjaival;

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált jellegére összpontosítva, 
különös tekintettel a mind a városi 
partnereket, mind pedig a vidéki 
szereplőket bevonó, városi 
peremterületekre és funkcionális 
övezetekre irányuló stratégiákra;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a végrehajtott helyi fejlesztési stratégiák előmozdítsák a város és a vidék közötti 
kapcsolatokat. Emellett a város peremterületek övezeteinek helyi szereplőit teljes mértékben 
be kell vonni ezekbe a helyi fejlesztési stratégiákba.

Módosítás 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevő KSK-alap 
vonatkozó programjaival;

c) a stratégia és a célkitűzései leírása, a 
stratégia integrált és innovatív jellegének a 
leírása és a célkitűzések hierarchiája, 
beleértve a kimenetek vagy eredmények 
egyértelmű és mérhető céljait. A stratégia 
koherens valamennyi részt vevő KSK-alap 
vonatkozó programjaival és az e rendelet 
6., 7. és 8. cikkében meghatározott 
horizontális célokkal;

Or. en
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Módosítás 817
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a stratégia pénzügyi terve, beleértve az 
egyes KSK-alapokból tervezett 
forráselosztást.

g) a stratégia pénzügyi terve, beleértve az 
egyes KSK-alapokból tervezett 
forráselosztást, és kifejezetten az integrált 
területi beruházások, a fenntartható 
városfejlesztés és a közös cselekvési tervek 
igénybevételét.

Or. en

Módosítás 818
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a kapacitásépítés alapos megtervezése 
a helyi szereplők, a kedvezményezettek és 
potenciális partnerek számára az 
előkészítés tekintetében, és a projektek 
végrehajtása a térség konkrét szükségletei 
alapján.

Or. en

Módosítás 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 

(2) A tagállamok a 4. cikk (4) 
bekezdésében és az 5. cikkben 



PE491.054v01-00 22/166 AM\903903HU.doc

HU

kritériumait. Az alapokra vonatkozó 
szabályok is meghatározhatnak kiválasztási 
kritériumokat.

meghatározott elvek szerint, a regionális 
és a helyi hatóságokkal egyetértésben
meghatározzák a helyi fejlesztési stratégiák 
kiválasztási kritériumait. Az alapokra 
vonatkozó szabályok is meghatározhatnak 
kiválasztási kritériumokat.

Or. fr

Módosítás 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fejlesztési stratégiák kiválasztási 
kritériumait. Az alapokra vonatkozó 
szabályok is meghatározhatnak kiválasztási 
kritériumokat.

(2) A tagállamok meghatározzák a helyi 
fenntartható fejlesztési stratégiák 
kiválasztási kritériumait. Az alapokra 
vonatkozó szabályok is meghatározhatnak 
kiválasztási kritériumokat.

Or. en

Módosítás 821
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki.

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki, 
az 5. cikkben említett partnerek, 
különösen a szociális partnerek pedig e 
bizottság tagjai.

Or. en
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Módosítás 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A helyi fejlesztési stratégiákat a 
programok illetékes irányító hatóságai által 
erre a célra felállított bizottság választja ki.

(3) A helyi fenntartható fejlesztési 
stratégiákat a programok illetékes irányító 
hatóságai által erre a célra felállított 
bizottság választja ki. Az 5. cikkben 
említett partnerek arányos képviselettel 
rendelkeznek ebben a bizottságban.

Or. en

Módosítás 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Valamennyi helyi fejlesztési stratégia
kiválasztását és jóváhagyását legkésőbb 
2015. december 31-ig el kell végezni.

(4) A meglévő helyi akciócsoportok által 
kialakított és végrehajtott helyi 
fenntartható fejlesztési stratégiák
kiválasztását és jóváhagyását legkésőbb 
2015. december 31-ig el kell végezni, az 
újonnan létrehozott helyi akciócsoportok 
által javasolt helyi fejlesztési stratégiák 
kiválasztását és jóváhagyását pedig 
legkésőbb 2016. december 31-ig kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 824
Fiorello Provera
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

(5) A helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős helyi hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A helyi fejlesztési stratégia 
kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

(5) A helyi fenntartható fejlesztési 
stratégia kiválasztásáról szóló határozatban 
meghatározzák az egyes KSK-alapokból 
történő forráselosztást. A határozat 
megállapítja a vonatkozó programok 
végrehajtásáért felelős hatóságok 
szerepkörét is a stratégiához kapcsolódó 
valamennyi végrehajtási feladat 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett 
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásáról.

törölve

Or. en

Indokolás

Túlzó megközelítés felhatalmazáson alapuló jogi aktusban meghatározni a helyi fejlesztési 
stratégia által lefedett területet és lakosságot; ez jellemzően a helyi és regionális hatóságok 
feladata, mivel részletes helyi ismeretekre van szükség.

Módosítás 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy 
a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett 
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásáról;

törölve

Or. es

Módosítás 828
Herbert Dorfmann

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy (6) Az Európai Bizottság által 
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a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1(a) bekezdésben említett
stratégia által lefedett terület és lakosság 
meghatározásáról.

meghatározott irányelvek keretében a 
helyi fejlesztési stratégia által lefedett 
terület és lakosság meghatározása a 
területi szintű programozásért felelős 
hatóságok feladata, oly módon, hogy az a 
leginkább igazodjon a helyi szintű 
szociális és gazdasági helyzethez.

Or. it

Indokolás

Ami a LEADER-t illeti, az irányító hatóságok által kijelölhető minimális terület vagy körzet 
esetében helyénvaló lenne pontosítani, hogy az EK állapítson meg egy általános, a teljes 
szubszidiaritást szem előtt tartó szabályt, amelyet később a különböző regionális és helyi 
körülmények függvényében lehetne alkalmazni.

Módosítás 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A helyi fejlesztési stratégiákat helyi 
akciócsoportok tervezik meg és hajtják 
végre.

A helyi fenntartható fejlesztési 
stratégiákat helyi akciócsoportok tervezik 
meg és hajtják végre.

Or. en

Módosítás 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok határozzák meg a helyi 
akciócsoportok szerepkörét és a vonatkozó 
programok végrehajtásáért felelős 
hatóságokat a stratégiával kapcsolatos 

A tagállamok a 4. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárás szerint határozzák 
meg a helyi akciócsoportok szerepkörét és 
a vonatkozó programok végrehajtásáért 
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valamennyi végrehajtási feladatot illetően. felelős hatóságokat a stratégiával 
kapcsolatos valamennyi végrehajtási 
feladatot illetően.

Or. fr

Módosítás 831
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy partnert, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
jogi szervezetet létrehozva állnak össze.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy helyi hatóságot, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
állami jogi szervezetet létrehozva állnak 
össze. Bármelyik esetben az irányító 
hatóságnak intézkedéseket kell hoznia a 
kijelölt vezető partner vagy a közös jogi 
szervezet projekt- és programirányítási 
képességeinek értékelésére.

Or. en

Módosítás 832
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a
csoporton belül egy partnert, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
jogi szervezetet létrehozva állnak össze.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy helyi hatóságot, amely
az igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
állami jogi szervezetet létrehozva állnak 
össze.
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Or. fr

Módosítás 833
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy partnert, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
jogi szervezetet létrehozva állnak össze.

(2) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
helyi akciócsoportok vagy kiválasztanak a 
csoporton belül egy helyi hatóságot, aki az 
igazgatási és pénzügyi kérdésekben a 
vezető partner lesz, vagy pedig egy közös 
állami jogi szervezetet létrehozva állnak 
össze.

Or. en

Módosítás 834
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése;

a) a helyi szereplők fejlesztési és 
végrehajtási kapacitásainak kiépítése és a 
projekt- és programirányítási képességek 
és készségek megértésének tevőleges 
ösztönzése a körükben;

Or. en

Módosítás 835
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – b pont



AM\903903HU.doc 29/166 PE491.054v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek (magánszférabeli 
partnerek és szövetségek) adják, 
lehetőséget adnak a kiválasztási döntés 
elleni fellebbezésre és írásos kiválasztási 
eljárás alkalmazására;

Or. en

Módosítás 836
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 40 %-át 
magánszektorbeli és önkéntes szektorbeli
partnerek adják, lehetőséget adnak a 
kiválasztási döntés elleni fellebbezésre és 
írásos kiválasztási eljárás alkalmazására;

Or. fr

Módosítás 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

b) nemek közötti egyenlőségen alapuló, 
megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

Or. en

Módosítás 838
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 50 %-át nem 
közszférabeli partnerek adják, lehetőséget 
adnak a kiválasztási döntés elleni 
fellebbezésre és írásos kiválasztási eljárás 
alkalmazására;

b) megkülönböztetésmentes és átlátható 
kiválasztási eljárás és kritériumok 
létrehozása a műveletek kiválasztásához, 
amelyek kizárják az összeférhetetlenséget, 
biztosítják, hogy a kiválasztási döntések 
során a szavazatok legalább 40%-át nem 
közszférabeli partnerek (magánszférabeli 
partnerek és szövetségek) adják, 
lehetőséget adnak a kiválasztási döntés 
elleni fellebbezésre és írásos kiválasztási 
eljárás alkalmazására;

Or. en

Módosítás 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) összhang biztosítása a helyi fejlesztési 
stratégiával a műveleteket a stratégiai 
célkitűzések és célok eléréséhez való 
hozzájárulásuk szerinti rangsorolással 
kiválasztva;

c) összhang biztosítása a helyi 
fenntartható fejlesztési stratégiával a 
műveleteket a stratégiai célkitűzések és 
célok eléréséhez való hozzájárulásuk 
szerinti rangsorolással kiválasztva;

Or. en

Módosítás 840
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 30 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(c) összhang biztosítása a helyi fejlesztési 
stratégiával a műveleteket a stratégiai 
célkitűzések és célok eléréséhez való 
hozzájárulásuk szerinti rangsorolással 
kiválasztva;

(c) a helyi fejlesztési stratégia biztosítása a 
műveleteket és a támogatható 
beruházásokat a stratégiai célkitűzések,
cselekvési terv és célok eléréséhez való 
hozzájárulásuk szerinti rangsorolással 
kiválasztva;

Or. pt

Indokolás

Fontos, hogy a helyi akciócsoportok (HACS) elsősorban a fentiekben meghatározott helyi 
fejlesztési stratégia megvalósításának biztosítására összpontosítsanak, és ne módosítsák 
állandóan a már elfogadott stratégiát. Célja, hogy a helyi akciócsoport, az elfogadott 
stratégia maradéktalan végrehajtása érdekében, meghatározza a támogatható beruházásokat 
és a cselekvési tervet.

Módosítás 841
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 31 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) az előkészítő támogatás költségeit; (a) az előkészítő támogatás és a helyi 
fejlesztési stratégiák kidolgozásának 
költségeit;

Or. pt

Indokolás

A helyi fejlesztési stratégia kidolgozásának valamennyi költségét – beleértve a tanulmányokat, 
projekteket, és az összes stratégiai elemzést –, valamint a végrehajtandó stratégia pontos 
meghatározására fordított összes beruházást finanszírozni kell.

Módosítás 842
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 31 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) kapacitásépítés, a helyi szereplők 
képzése a programok tervezésével, 
kialakításával és végrehajtásával 
kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 843
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapokból 
támogatás nyújtható egy program pénzügyi 
eszközei számára, beleértve az alapok 
alapjain keresztül történő támogatást, a 
prioritásban meghatározott konkrét 
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olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében, olyan előzetes értékelés 
alapján, amelyet a XX. mellékletben 
meghatározott szabályokkal összhangban 
dolgoznak ki, és amely piaci 
hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg. A 
tagállamoknak elő kell segíteniük a 
pénzügyi eszközök felhasználását.

Or. xm

Indokolás

A tagállamoknak a pénzügyi eszközök használata érdekében az adminisztratív és a jogi 
korlátok megszüntetésére kell törekedniük. Jelenleg nem minden európai régió tud profitálni a 
pénzügyi eszközök – többek között a strukturális alapok – által nyújtott előnyökből, ami 
megakadályozza, hogy az alapok maximális hatékonysággal működjenek.

Módosítás 844
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapokból 
támogatás nyújtható egy program pénzügyi 
eszközei számára, beleértve az alapok 
alapjain keresztül történő támogatást, a 
prioritásban meghatározott tematikus és 
konkrét célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulás érdekében, olyan előzetes 
értékelés alapján, amely piaci 
hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket bizonyított be.

Or. en
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Módosítás 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának pénzügyi 
eszközei számára, beleértve a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának az alapok alapjain keresztül 
történő támogatását, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 846
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében, 
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem 
optimális beruházási helyzeteket és 
beruházási szükségleteket állapított meg.

A KSK-alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében.
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Or. en

Módosítás 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők. Ebben az 
esetben külön nyilvántartásokat kell 
vezetni az egyes finanszírozási formákra 
vonatkozóan.

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők.

Or. de

Módosítás 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők. Ebben az 
esetben külön nyilvántartásokat kell 
vezetni az egyes finanszírozási formákra 
vonatkozóan.

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal, mikrohitelekkel és 
garanciadíj-támogatásokkal ötvözhetők. 
Ebben az esetben külön nyilvántartásokat 
kell vezetni az egyes finanszírozási 
formákra vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának 
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

törölve

Or. es

Módosítás 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
keretében egységes feltételeket fogad el a 
pénzügyi eszközök előzetes értékelése 
tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de



AM\903903HU.doc 37/166 PE491.054v01-00

HU

Indokolás

Törölni kell, mert ezt a (2) bekezdés már kellően tisztázza; a támogatásokkal kapcsolatos 
követelményeket ez nem érinti; jelentős bürokratikus teher veszélye hozzáadott érték nélkül. A 
jogbiztonság miatt az előzetes értékelés tekintetében nem felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat, hanem a végrehajtási rendeletben történő szabályozást kell meghatározni. A 
Bizottság támogatások kombinálásához való jogának törlése, mivel ezt a támogatra vonatkozó 
rendelkezések kellően szabályozzák. A pénzügyi eszközökre vonatkozó külön jog elkerülése. A 
fennmaradó szabályok a 35a. cikkben találhatók.

Módosítás 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának 
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások, mikrohitelek és pénzügyi 
eszközök együttese révén történő 
támogatásának előzetes értékelésére, 
további egyedi szabályokat határozhat meg 
a kiadások támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

Or. en

Módosítás 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e címen kívüli előírások csak a 
műveletre, illetve a kedvezményezettre (a 
pénzügyi eszközre) alkalmazandók.

Or. de

Indokolás

Annak tisztázása, hogy a támogatott végső kedvezményezett nem címzettje az e címen kívüli 
jogi normáknak (például szabálytalanságok, jövedelemtermelő projektek, a műveletek 
tartóssága).

Módosítás 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a 
városfejlesztés vagy városrehabilitáció 
célját szolgáló befektetések keretében 
történő föld vagy ingatlan 
hozzájárulásokat, ahol a föld, illetve az 
ingatlan a befektetés részét képezi. Az 
ilyen föld- vagy ingatlanhozzájárulások 
támogathatók, amennyiben az 59. cikkben 
meghatározott feltételek teljesülnek.

(3) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a 
városfejlesztés vagy városrehabilitáció 
célját szolgáló befektetések keretében 
történő föld vagy ingatlan
hozzájárulásokat, ahol a föld, illetve az 
ingatlan a befektetés részét képezi. Az 
ilyen föld- vagy ingatlanhozzájárulások 
támogathatók, amennyiben az 59. cikkben 
meghatározott feltételek az 59. cikk (3) 
bekezdésének b) pontjában foglalt 
értékhatár betartása nélkül teljesülnek.

Or. de

Indokolás

A nagyvárosi ingatlanárakat illetően gazdaságilag nem reális szemléletmód.

Módosítás 854
Mojca Kleva
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1(a) bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökre a költségvetési rendelet [VIII] 
címe vonatkozik. A KSK-alapokból az 1(a) 
bekezdés szerinti pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokat külön számlákra 
helyezik, és a megfelelő KSK-alap
célkitűzései szerint arra használják fel, 
hogy támogassák az ilyen hozzájárulásokat 
nyújtó programmal vagy programokkal 
összehangolt intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.

(2) Az 1(a) bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökre a költségvetési rendelet [VIII] 
címe vonatkozik. A közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapokból az 1(a) 
bekezdés szerinti pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokat külön számlákra 
helyezik, és a megfelelő közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alap célkitűzései 
szerint arra használják fel, hogy 
támogassák az ilyen hozzájárulásokat 
nyújtó programmal vagy programokkal 
összehangolt intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.

Or. en

Módosítás 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1(a) bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökre a költségvetési rendelet [VIII] 
címe vonatkozik. A KSK-alapokból az 1(a) 
bekezdés szerinti pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokat külön számlákra 
helyezik, és a megfelelő KSK-alap 
célkitűzései szerint arra használják fel, 
hogy támogassák az ilyen hozzájárulásokat 
nyújtó programmal vagy programokkal 
összehangolt intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.

(2) Az 1(a) bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökre a költségvetési rendelet [VIII] 
címe vonatkozik. A KSK-alapokból az 1(a) 
bekezdés szerinti pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokat külön számlákra 
helyezik, és a megfelelő KSK-alap 
célkitűzései szerint arra használják fel, 
hogy támogassák az ilyen hozzájárulásokat 
nyújtó programmal, programokkal vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjával, illetve a makroregionális 
fejlesztési alapok programjaival
összehangolt intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.
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Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

törölve

Or. de

Indokolás

Kiszámíthatatlan korlátozó rendelkezések veszélye. A termékek esetében a lehető legnagyobb 
rugalmasságnak kell érvényesülnie.

Módosítás 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

törölve
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Or. es

Módosítás 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

A Bizottság végrehajtási rendeletben a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 
termékekre vonatkozó egyedi szabályokat
határoz meg. 

Or. es

Indokolás

Az, hogy a Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a JEREMIE-kezdeményezés keretében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, bizonytalanságot okozhat a szabályok és 
eljárások létrehozásakor, és az e kezdeményezésben való részvétel visszatartó tényezőjének 
bizonyulhat. Úgy véli, hogy a JEREMIE-kezdeményezés keretében támogatott programokhoz, 
már az időszak kezdetekor egyértelmű irányítási szabályokat és egyszerű ellenőrzési 
eljárásokat kell kidolgozni.

Módosítás 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból 
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból 
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 
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megfelelő új pénzügyi eszközök 
végrehajtásához szükséges eszközökre 
korlátozódik; vagy

megfelelő pénzügyi eszközök 
végrehajtásához szükséges eszközökre 
korlátozódik; vagy

Or. de

Indokolás

A meglévő és az új pénzügyi eszközöknek egyaránt támogathatónak kell lenniük.

Módosítás 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból 
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 
megfelelő új pénzügyi eszközök 
végrehajtásához szükséges eszközökre 
korlátozódik; vagy

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból vagy 
más uniós eszközökből finanszírozottakat 
is – vagy újonnan létrehozott jogi 
személyek tőkéjébe ruházhat be, amelyek 
végrehajtási feladatokat végeznek; az ilyen 
befektetések támogatása az e rendelet 
célkitűzéseinek megfelelő új pénzügyi 
eszközök végrehajtásához szükséges 
eszközökre korlátozódik; vagy

Or. en

Módosítás 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 

törölve
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amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

Or. de

Módosítás 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

A Bizottság végrehajtási rendeletben
szabályokat határoz meg a finanszírozási 
megállapodásokra, a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyek 
szerepére és feladataira, valamint az 
irányítási költségekre és díjakra 
vonatkozóan.

Or. es

Indokolás

Az, hogy a Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a JEREMIE-kezdeményezés keretében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, bizonytalanságot okozhat a szabályok és 
eljárások létrehozásakor, és az e kezdeményezésben való részvétel visszatartó tényezőjének 
bizonyulhat. Úgy véli, hogy a JEREMIE-kezdeményezés keretében támogatott programokhoz, 
már az időszak kezdetekor egyértelmű irányítási szabályokat és egyszerű ellenőrzési 
eljárásokat kell kidolgozni.

Módosítás 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek szabályokat 
állapítanak meg a finanszírozási 
megállapodásokra, a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyek 
szerepére és feladataira, valamint az 
irányítási költségekre és díjakra 
vonatkozóan.

Or. es

Módosítás 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
keretében szabályokat fogad el a 
finanszírozási szerződések, a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyek 
szerepe és illetékessége, valamint az 
irányítási költségek és eszközkezelői díjak 
tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Csatlakozunk a Tanács jogi szolgálatának véleményéhez, miszerint a javasolt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok helyett valójában végrehajtási jogi aktusokat kell alkalmazni.

Módosítás 865
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés b) pontjának i. és ii. 
alpontjaiban említett jogi személyek alapok 
alapjain keresztül megvalósított pénzügyi 
eszközök végrehajtása során a végrehajtás 
egy részét pénzügyi közvetítőkre bízhatják, 
amennyiben az ilyen személyek saját
felelősségükre biztosítják, hogy a pénzügyi 
közvetítők teljesítik a költségvetési 
rendelet [57. cikkében és 131. cikke (1) 
bekezdésében, (1) bekezdésének a) 
pontjában és (3) bekezdésében] 
meghatározott kritériumokat. A pénzügyi 
közvetítőket nyílt, átlátható, arányos és 
megkülönböztetésmentes eljárás révén kell 
kiválasztani, az összeférhetetlenség 
kizárásával.

(5) A (4) bekezdés b) pontjának i. és ii. 
alpontjaiban említett jogi személyek alapok 
alapjain keresztül megvalósított pénzügyi 
eszközök végrehajtása során a végrehajtás 
egy részét pénzügyi közvetítőkre bízhatják, 
amennyiben a pénzügyi közvetítők 
teljesítik a költségvetési rendelet [57. 
cikkében és 131. cikke (1) bekezdésében, 
(1) bekezdésének a) pontjában és (3) 
bekezdésében] meghatározott 
kritériumokat. A pénzügyi közvetítőket 
nyílt, átlátható, arányos és 
megkülönböztetésmentes eljárás révén kell 
kiválasztani, az összeférhetetlenség 
kizárásával.

Or. de

Indokolás

A felelősség egy bizonytalan jogi fogalom; nem tisztázott a jogkövetkezmény.

Módosítás 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés b) pontjában említett 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek bizalmi számlát nyitnak a saját 
nevükben és az irányító hatóság nevében. 
Az ilyen bizalmi számlán levő eszközöket a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének megfelelően, prudenciális 
szabályok szerint kell kezelni, és megfelelő 
likviditással kell rendelkezniük.

(6) A (4) bekezdés b) pontjában említett 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek bizalmi számlát nyitnak a saját 
nevükben és az irányító hatóság nevében, 
és a pénzügyi eszközt külön pénzügyi 
egységként elkülönítik. Ebben az esetben 
elkülönített könyvvezetés révén biztosítják 
a pénzügyi eszközbe újonnan befektetett 
források (köztük az operatív program 
hozzájárulása) és a pénzügyi 
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intézménynél eredetileg rendelkezésre álló 
források közötti különbségtételt.

Or. de

Indokolás

A pénzügyi eszközök néhány fejlesztési bank üzleti modelljében bizalmi számlák révén nem 
képezhetők le. A folyó támogatási időszak bevált eljárásainak következetes folytatása.

Módosítás 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

törölve

Or. de

Indokolás

Ütközés a szubszidiaritás elvével. Ezt az irányító hatóság és a végrehajtási feladatokkal 
megbízott jogi személy között, a finanszírozási megállapodás keretében kell szabályozni.

Módosítás 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, (7) A Bizottság végrehajtási rendeletben
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hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

szabályokat határoz meg a végrehajtási 
feladatokkal megbízott jogi személyek által 
kezelt eszközök átruházására és kezelésére 
vonatkozó egyedi előírások, valamint az 
ilyen eszközök euro és nemzeti valuta 
közötti átváltásának tekintetében.

Or. es

Indokolás

Az, hogy a Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a JEREMIE-kezdeményezés keretében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, bizonytalanságot okozhat a szabályok és 
eljárások létrehozásakor, és az e kezdeményezésben való részvétel visszatartó tényezőjének 
bizonyulhat. Úgy véli, hogy a JEREMIE-kezdeményezés keretében támogatott programokhoz, 
már az időszak kezdetekor egyértelmű irányítási szabályokat és egyszerű ellenőrzési 
eljárásokat kell kidolgozni.

Módosítás 869
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások tekintetében, továbbá 
azon egyedi feltételek tekintetében, 
amelyek alapján a közös rendelkezésekről 
szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapoktól eltérő pénzügyi eszközökhöz 
való hozzájárulás nemzeti 
társfinanszírozási forrásként vehető 
figyelembe, valamint az ilyen eszközök 
euro és nemzeti valuta közötti átváltásának 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 33 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek szabályokat 
állapítanak meg a végrehajtási feladatokkal 
megbízott jogi személyek által kezelt 
eszközök átruházására és kezelésére 
vonatkozó egyedi előírások, valamint az 
ilyen eszközök euro és nemzeti valuta 
közötti átváltásának tekintetében.

Or. es

Módosítás 871
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 64. cikknek megfelelően akkreditált 
testületek helyszíni ellenőrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan műveleteket, 
amelyek a 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközöket tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenőrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

törölve

Or. de
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Módosítás 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 64. cikknek megfelelően akkreditált 
testületek helyszíni ellenőrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan műveleteket, 
amelyek a 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközöket tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenőrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

(1) A 64. cikknek megfelelően akkreditált 
testületek helyszíni ellenőrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan műveleteket, 
amelyek a 33. cikk (4) bekezdése b) 
pontjának i. és ii. alpontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközöket 
tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenőrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

Or. de

Indokolás

Az uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök nem kaphatnak előjogokat az állami ellenőrzés 
alatt álló tagállami fejlesztési intézményekkel szemben.

Módosítás 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 64. cikknek megfelelően akkreditált
testületek helyszíni ellenőrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan műveleteket, 
amelyek a 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközöket tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenőrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

(1) Az irányítási testületek helyszíni 
ellenőrzés keretében nem vizsgálhatnak 
olyan műveleteket, amelyek a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint végrehajtott 
pénzügyi eszközöket tartalmaznak. Ezek a 
testületek rendszeresen ellenőrzési jelentést 
kapnak az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

Or. es
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Módosítás 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programok ellenőrzéséért felelős 
testületek nem ellenőrizhetnek olyan 
műveleteket, amelyek a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint végrehajtott 
pénzügyi eszközöket tartalmaznak, továbbá 
nem ellenőrizhetik az ezekhez az 
eszközökhöz kapcsolódó irányítási és 
ellenőrzési rendszereket sem. Ezek a 
testületek rendszeresen ellenőrzési jelentést 
kapnak az említett pénzügyi eszközöket 
létrehozó megállapodásokban megjelölt 
ellenőröktől.

(2) A programok ellenőrzéséért felelős 
testületek nem ellenőrizhetnek olyan 
műveleteket, amelyek a 33. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának i. és ii. alpontja 
szerint végrehajtott pénzügyi eszközöket 
tartalmaznak, továbbá nem ellenőrizhetik 
az ezekhez az eszközökhöz kapcsolódó 
irányítási és ellenőrzési rendszereket sem. 
Ezek a testületek rendszeresen ellenőrzési 
jelentést kapnak az említett pénzügyi 
eszközöket létrehozó megállapodásokban 
megjelölt ellenőröktől.

Or. de

Indokolás

Az uniós szinten létrehozott pénzügyi eszközök nem kaphatnak előjogokat az állami ellenőrzés 
alatt álló tagállami fejlesztési intézményekkel szemben.

Módosítás 875
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A programok ellenőrzéséért felelős 
testületek a végső kedvezményezettek 
szintjén csak akkor végeznek ellenőrzést, 
ha a pénzügyi eszközök vagy az irányító 
hatóság szintjén nem állnak rendelkezésre 
az igazoló dokumentumok, illetve 
elégtelen nyomon követés vagy ellenőrzés 
esetén, vagy ha megalapozott kétségek 
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merülnek fel, hogy a dokumentumok 
valóban a valóságot tükrözik a pénzügyi 
eszköz által nyújtott támogatással 
kapcsolatban.

Or. en

Módosítás 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 33. 
cikk (1) bekezdése a) pontja, és a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében.

törölve

Or. de

Módosítás 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 33. 
cikk (1) bekezdése a) pontja, és a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében.

(3) A Bizottság végrehajtási rendeletben
határozza meg a 33. cikk (1) bekezdése a) 
pontja, és a 33. cikk (4) bekezdése b) 
pontjának i., ii. és iii. alpontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
irányítására és ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedéseket.

Or. es
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Módosítás 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 33. 
cikk (1) bekezdése a) pontja, és a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében.

(3) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti végrehajtási jogi 
aktusokat fogadjon el a 33. cikk (1) 
bekezdése a) pontja, és a 33. cikk (4) 
bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. alpontja 
szerint végrehajtott pénzügyi eszközök 
irányítására és ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedések tekintetében.

Or. es

Módosítás 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 34 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
keretében szabályokat fogad el a 33. cikk 
(1) bekezdésének a) pontja és a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i., ii. és iii. 
alpontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközök irányítására és ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedések tekintetében. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

Or. de

Indokolás

Csatlakozunk a Tanács jogi szolgálatának véleményéhez, miszerint a javasolt felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok helyett valójában végrehajtási jogi aktusokat kell alkalmazni.

Módosítás 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi eszközök kiadásaira vonatkozó 
kifizetési kérelmek

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Máskülönben nem lenne világos, hogy nem adódnak-e a 121. cikkel kapcsolatos 
vonatkozások.

Módosítás 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelem 
tartalmazza és külön megadja a pénzügyi 
eszköznek juttatott támogatás teljes 
összegét.

(1) A pénzügyi eszközök tekintetében a 
kifizetési kérelem tartalmazza és külön 
megadja a pénzügyi eszköznek juttatott 
támogatás teljes összegét.

Or. de

Indokolás

A refinanszírozási költségek megtakarítása a nemzeti társfinanszírozás során. Vö. a magas 
szintű csoport 2011. május 15-i ajánlásaival.
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Módosítás 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb kétéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy 
várhatóan kifizetendő teljes támogatási 
összeget, beleértve az irányítási 
költségeket vagy díjakat.

törölve

Or. de

Indokolás

Törölni kell, mert szükségtelen további adminisztratív terhet és a pénzügyi eszközök 
rugalmasságának korlátozását jelentené, amelyek kezdettől fogva a végső 
kedvezményezetteknek történő kiadásokra összpontosítanak.

Módosítás 883
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 

törölve
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számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb kétéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy 
várhatóan kifizetendő teljes támogatási 
összeget, beleértve az irányítási 
költségeket vagy díjakat.

Or. en

Módosítás 884
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb kétéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy várhatóan 
kifizetendő teljes támogatási összeget, 
beleértve az irányítási költségeket vagy 
díjakat.

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb hároméves időszak során a 
végső kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy várhatóan 
kifizetendő teljes támogatási összeget, 
beleértve az irányítási költségeket vagy 
díjakat.

Or. de

Indokolás

Az innovatív pénzügyi eszközök bizonyos felfutási időt igényelnek, mielőtt működőképessé 
válnának. Emellett olyan piaci ingadozásoknak kitettek, amelyek az operatív programok 
elkészítésekor nem láthatók előre, ami jelentősen befolyásolja a források abszorpciójának 
éves nagyságát. Ezt a kellő rugalmasság és a források teljes lehívásának szavatolása 
érdekében az időtartam meghosszabbításával kell figyelembe venni.
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Módosítás 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb kétéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy várhatóan 
kifizetendő teljes támogatási összeget, 
beleértve az irányítási költségeket vagy 
díjakat.

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb négyéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy várhatóan 
kifizetendő teljes támogatási összeget, 
beleértve az irányítási költségeket vagy 
díjakat.

Or. es

Indokolás

A pénzügyi eszközök felhasználásnak aktivációjától számított 2 éves határidő rendkívül 
korlátozott, mivel ezen eszközök élettartama hosszabb – például a kockázatitőke alapok 
esetében átlag 4 év a befektetés és 4 év a kivonás. Úgy véli, hátrányosan megkülönböztető 
bánásmód, hogy az EU szintjén létrehozott pénzügyi eszközök esetében nem alkalmazzák ezt a 
határidőt.  

Módosítás 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 

(2) A 33. cikk (1) bekezdésének b) 
pontjában említett, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a) és b) pontja szerint 
végrehajtott pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelemben 
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szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára egy előre meghatározott, 
legfeljebb kétéves időszak során a végső 
kedvezményezettben végrehajtott 
beruházás céljára kifizetett vagy várhatóan 
kifizetendő teljes támogatási összeget, 
beleértve az irányítási költségeket vagy 
díjakat.

szereplő teljes támogatható kiadásnak 
tartalmaznia kell a pénzügyi eszköz 
számára a végső kedvezményezettben 
végrehajtott beruházás céljára kifizetett 
vagy várhatóan kifizetendő teljes 
támogatási összeget.

Or. es

Indokolás

A kétéves határidő olyan korlátokat eredményez, amelyek megnehezítik a végrehajtást.

Módosítás 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott 
összeget ki kell igazítani a későbbi 
kifizetési kérelmekben az érintett pénzügyi 
eszköz számára előzőleg kifizetett 
támogatás összege és a végső 
kedvezményezettben történt beruházás 
kifizetett irányítási költségekkel és 
díjakkal megnövelt tényleges összege 
közötti különbség figyelembe vétele 
érdekében. Ezeket az összegeket a 
kifizetési kérelemben külön meg kell 
jelölni.

törölve

Or. de

Indokolás

Törölni kell, mert szükségtelen további adminisztratív terhet és a pénzügyi eszközök 
rugalmasságának korlátozását jelentené, amelyek kezdettől fogva a végső 
kedvezményezetteknek történő kiadásokra összpontosítanak.
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Módosítás 888
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott 
összeget ki kell igazítani a későbbi 
kifizetési kérelmekben az érintett pénzügyi 
eszköz számára előzőleg kifizetett 
támogatás összege és a végső 
kedvezményezettben történt beruházás 
kifizetett irányítási költségekkel és 
díjakkal megnövelt tényleges összege 
közötti különbség figyelembe vétele 
érdekében. Ezeket az összegeket a 
kifizetési kérelemben külön meg kell 
jelölni.

törölve

Or. en

Módosítás 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek 
révén egyedi szabályokat állapít meg a 
pénzügyi eszközök számára történő 
kifizetésekre, a kifizetések visszavonására 
és a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos 
lehetséges következményekre 
vonatkozóan.

törölve

Or. de

Indokolás

Csatlakozunk a Tanács jogi szolgálatának véleményéhez, miszerint a javasolt felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusok helyett valójában végrehajtási jogi aktusokat kell alkalmazni.

Módosítás 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek 
révén egyedi szabályokat állapít meg a 
pénzügyi eszközök számára történő 
kifizetésekre, a kifizetések visszavonására 
és a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos 
lehetséges következményekre 
vonatkozóan.

(5) A Bizottság végrehajtási rendeletben
határozza meg a pénzügyi eszközök 
számára történő kifizetésekre, a kifizetések 
visszavonására és a kifizetési kérelmekkel 
kapcsolatos lehetséges következményekre 
vonatkozó egyedi szabályokat.

Or. es

Módosítás 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek 
révén egyedi szabályokat állapít meg a 
pénzügyi eszközök számára történő 
kifizetésekre, a kifizetések visszavonására 
és a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos 
lehetséges következményekre 
vonatkozóan.

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti végrehajtási jogi 
aktusokat fogadjon el, melyek révén egyedi 
szabályokat állapít meg a pénzügyi 
eszközök számára történő kifizetésekre, a 
kifizetések visszavonására és a kifizetési 
kérelmekkel kapcsolatos lehetséges 
következményekre vonatkozóan.

Or. es



PE491.054v01-00 60/166 AM\903903HU.doc

HU

Módosítás 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
keretében szabályokat fogad el a pénzügyi 
eszközök számára történő kifizetések, a 
kifizetések visszavonása és a kifizetési 
kérelmekkel kapcsolatos lehetséges 
következmények tekintetében. Ezeket a 
végrehajtási jogi aktusokat a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Csatlakozunk a Tanács jogi szolgálatának véleményéhez, miszerint a javasolt felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok helyett valójában végrehajtási jogi aktusokat kell alkalmazni.

Módosítás 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 35 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35a. cikk
A finanszírozás szükséges feltételeit és 
annak célját a pénzügyi eszközök 
létrehozásakor, a finanszírozási 
megállapodásban határozzák meg. E 
tekintetben a következők alkalmazandók:
i. a kölcsönök, részesedések vagy 
garantált kötelezettségek visszafizetését 
azok nyújtásakor potenciálian biztosítani 
kell;
ii. a nehézségekkel küzdő vállalkozások 
finanszírozása nem megengedett.
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Or. de

Indokolás

A támogathatóság minden lehetséges konkrét korlátozását a KSK-rendelet szintjén kell 
szabályozni.

Módosítás 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Támogatható kiadás záráskor Támogatható kiadás a program és a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának zárásakor

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program zárásakor a pénzügyi eszköz 
támogatható kiadása a 55. cikk (2) 
bekezdésében jelzett támogathatósági 
időszakon belül a pénzügyi eszköz számára 
ténylegesen kifizetett, illetve garancialapok 
esetében elkülönített teljes összeg, amely 
az alábbiaknak felel meg:

(1) A program és a makroregionális 
fejlesztési alap programjának zárásakor a 
pénzügyi eszköz támogatható kiadása az
55. cikk (2) bekezdésében jelzett 
támogathatósági időszakon belül a 
pénzügyi eszköz számára ténylegesen 
kifizetett, illetve garancialapok esetében 
elkülönített teljes összeg, amely az 
alábbiaknak felel meg:

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 55. cikk (2) bekezdésében megszabott 
támogathatósági időszak után legfeljebb 10 
év alatt fizetendő, pénzügyi eszközökkel 
együttesen alkalmazott tőkésített 
kamattámogatás vagy garanciadíj-
támogatás, amelyet egy kifejezetten ebből 
a célból létrehozott letéti számlára fizetnek 
be az 55. cikk (2) bekezdésében jelzett 
támogathatósági időszak utáni tényleges 
kifizetések céljára, de az 55. cikk (2) 
bekezdésében jelzett támogathatósági 
időszakon belül a végső 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások céljából nyújtott kölcsönök és 
más kockázati eszközök vonatkozásában;

c) az 55. cikk (2) bekezdésében megszabott 
támogathatósági időszak után legfeljebb 10 
év alatt fizetendő, pénzügyi eszközökkel
együttesen alkalmazott tőkésített 
kamattámogatás vagy garanciadíj-
támogatás, amelyet egy kifejezetten ebből 
a célból létrehozott letéti számlára fizetnek 
be vagy amely külön megjelölhető az 55. 
cikk (2) bekezdésében jelzett 
támogathatósági időszak utáni tényleges 
kifizetések céljára, de az 55. cikk (2) 
bekezdésében jelzett támogathatósági 
időszakon belül a végső 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások céljából nyújtott kölcsönök és 
más kockázati eszközök vonatkozásában;

Or. de

Indokolás

A pénzügyi eszközök néhány fejlesztési bank üzleti modelljében bizalmi számlák révén nem 
képezhetők le.

Módosítás 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tőkerészesedés alapú eszközök és (2) Az 55. cikk (2) bekezdésében 
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mikrohitelek esetében az 55. cikk (2) 
bekezdésében megszabott támogathatósági 
időszak után legfeljebb 5 évig az adott 
támogathatósági időszakon belül a végső 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások kapcsán fizetendő tőkésített 
irányítási költségek és díjak, amelyekre az
37. cikk és 38. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak, támogatható kiadásnak 
minősülhetnek, amennyiben azokat az 
ebből a célból létrehozott letéti számlára 
befizetik.

megszabott támogathatósági időszak után 
legfeljebb 5 évig az adott támogathatósági 
időszakon belül a végső 
kedvezményezettekben végrehajtott 
beruházások kapcsán fizetendő tőkésített 
irányítási költségek és díjak, amelyekre a
37. cikk és 38. cikk rendelkezései nem 
vonatkoznak, támogatható kiadásnak 
minősülhetnek, amennyiben azokat az 
ebből a célból létrehozott letéti számlára 
befizetik vagy azok külön megjelölhetők.

Or. de

Indokolás

Az alkalmazás kiterjesztése mindenfajta pénzügyi eszközre. A pénzügyi eszközök néhány 
fejlesztési bank üzleti modelljében bizalmi számlák révén nem képezhetők le.

Módosítás 898
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a KSK-alapokból a pénzügyi eszköz 
számára kifizetett támogatás teljes 
összegének és

i. a közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó alapokból a 
pénzügyi eszköz számára kifizetett 
támogatás teljes összegének és

Or. en

Módosítás 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, törölve
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hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tőkésítési rendszerének 
létrehozására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

Or. de

Indokolás

Jogbiztonság.

Módosítás 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tőkésítési rendszerének
létrehozására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

(4) A Bizottság végrehajtási rendeletben
határozza meg az éves részletek tőkésítési 
rendszerét a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

Or. es

Indokolás

Az, hogy a Bizottság a 2014-2020 közötti időszakban a JEREMIE-kezdeményezés keretében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el, bizonytalanságot okozhat a szabályok és 
eljárások létrehozásakor, és az e kezdeményezésben való részvétel visszatartó tényezőjének 
bizonyulhat. Úgy véli, hogy a JEREMIE-kezdeményezés keretében támogatott programokhoz, 
már az időszak kezdetekor egyértelmű irányítási szabályokat és egyszerű ellenőrzési 
eljárásokat kell kidolgozni.

Módosítás 901
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tőkésítési rendszerének 
létrehozására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az éves 
részletek tőkésítési rendszerének 
létrehozására vonatkozó egyedi szabályok 
megállapítására a kamattámogatások és 
garanciadíj-támogatások számára.

Or. en

Módosítás 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 36 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
keretében szabályokat fogad el a 
kamattámogatások és garanciadíj-
támogatások éves részletfizetéseinek 
tőkésítésére szolgáló rendszer létrehozása 
tekintetében. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Jogbiztonság.

Módosítás 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 37 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a nehéz pénzügyi helyzetben 
lévő tagállamok, amelyek megfelelnek a 
22. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, a kamatbevételeket és egyéb 
nyereségeket – adott esetben a Bizottság 
támogatásával –a növekedés és a 
versenyképesség lehető legnagyobb fokú 
növelése érdekében különösen a 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastrukturális projektekbe fektetik be.

Or. de

Indokolás

A kockázatmegosztó eszköz azt mutatja, hogy a pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokban 
különösen az infrastrukturális projekteket kell előmozdítani, mert ezek nagymértékben a 
fenntartható versenyképességet szolgálják.

Módosítás 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

KSK-alapokból származó támogatás 
forrásainak újrafelhasználása a program 
zárásáig

KSK-alapokból származó támogatás 
forrásainak újrafelhasználása a program és 
a makroregionális fejlesztési alap 
programjának zárásáig

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 905
Mojca Kleva
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KSK-alapokból a pénzügyi eszköz 
számára nyújtott támogatásból eredő 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot, mint például kamatot, 
garanciadíjat, osztalékot, tőkenyereséget 
vagy a beruházás által termelt más bevételt 
az alábbi célokra kell felhasználni, adott 
esetben a szükséges összeg erejéig:

(2) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő nyereséget 
vagy más jövedelmet vagy hozamot, mint 
például kamatot, garanciadíjat, osztalékot, 
tőkenyereséget vagy a beruházás által 
termelt más bevételt az alábbi célokra kell 
felhasználni, adott esetben a szükséges 
összeg erejéig:

Or. en

Módosítás 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból származó 
támogatásból eredő, a pénzügyi eszközök 
számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program 
vagy programok céljainak megfelelően.

(1) A KSK-alapokból származó 
támogatásból eredő, a pénzügyi eszközök 
számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program,
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjai céljainak megfelelően.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A KSK-alapokból a pénzügyi eszköz 
számára nyújtott támogatásból eredő 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot, mint például kamatot, 
garanciadíjat, osztalékot, tőkenyereséget 
vagy a beruházás által termelt más bevételt 
az alábbi célokra kell felhasználni, adott 
esetben a szükséges összeg erejéig:

(2) A beruházásból vagy 
garanciaszerződésekre lekötött források 
felszabadításából – ideértve egy beruházás 
kölcsöntőkéjének vagy tőkeelemének 
hozamát is – a pénzügyi eszközökbe 
visszafizetett forrásokat, valamint a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő jövedelem 
vagy hozam megtérülését, mint például 
kamatot, garanciadíjat, osztalékot, 
tőkenyereséget vagy a beruházás által 
termelt más bevételt az alábbi célokra kell 
újra felhasználni, adott esetben a 
szükséges összeg erejéig:

Or. en

Módosítás 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási 
költségeinek visszatérítése és az 
eszközkezelői díjak kifizetése;

a) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási 
költségeinek visszatérítése és az 
eszközkezelői díjak kifizetése, valamint 
emellett a nemzeti társfinanszírozási 
hányad refinanszírozási költségeinek 
visszatérítése, amennyiben azt a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának i. és ii. 
alpontja szerinti pénzügyi intézmény 
biztosítja.

Or. de
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Indokolás

A 38. cikk (9) bekezdésének b) pontja nem eléggé konkrét ahhoz, hogy a fejlesztési bankok 
refinanszírozási költségeit összeegyeztesse a szabályokkal.

Módosítás 909
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási 
költségeinek visszatérítése és az 
eszközkezelői díjak kifizetése;

a) a pénzügyi eszköz felmerült irányítási 
költségeinek visszatérítése és az 
eszközkezelői díjak kifizetése, valamint 
emellett a nemzeti társfinanszírozási 
hányad refinanszírozási költségeinek 
visszatérítése, amennyiben azt a 33. cikk 
(4) bekezdése b) pontjának ii. alpontja 
szerinti pénzügyi intézmény biztosítja.

Or. de

Módosítás 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) Az elsőbbségi javadalmazás nem 
haladhatja meg az ahhoz szükséges 
összeget, hogy ösztönzőket teremtsenek a 
magánfelek forrásainak bevonásához, 
biztosítva az érdekek összehangolását a 
kockázatok és a haszon megfelelő 
megosztásával; ezenkívül nem szabad 
túlkompenzálnia a befektetőt, a szokásos 
kereskedelmi feltételek mellett kell 
nyújtani, összeegyeztethetőnek kell lennie 
az EU állami támogatásokra vonatkozó 
szabályaival, és az előzetes értékelés 
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részeként értékelik.

Or. en

Módosítás 911
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elsőbbségi javadalmazás fizetése a 
piacgazdasági befektetői elven működő 
azon befektetők számára, akik a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz részére 
nyújtott támogatáshoz kiegészítő 
támogatást nyújtanak, vagy a végső 
kedvezményezett szintjén társberuházóként 
lépnek fel;

b) elsőbbségi javadalmazás fizetése a 
piacgazdasági befektetői elven működő 
azon befektetők számára, akik a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 
hatálya alá tartozó alapokból a pénzügyi 
eszköz részére nyújtott támogatáshoz 
kiegészítő támogatást nyújtanak, vagy a 
végső kedvezményezett szintjén 
társberuházóként lépnek fel;

Or. en

Módosítás 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elsőbbségi javadalmazás fizetése a 
piacgazdasági befektetői elven működő 
azon befektetők számára, akik a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz részére 
nyújtott támogatáshoz kiegészítő 
támogatást nyújtanak, vagy a végső 
kedvezményezett szintjén társberuházóként 
lépnek fel;

b) elsőbbségi javadalmazás fizetése a 
piacgazdasági befektetői elven működő 
azon befektetők számára, akik a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz részére 
társfinanszírozásként nyújtott 
támogatáshoz kiegészítő támogatást 
nyújtanak, vagy a végső kedvezményezett 
szintjén társberuházóként lépnek fel;

Or. en
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Módosítás 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe a program vagy
programok céljainak megfelelően.

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe a program,
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjai céljainak megfelelően.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) infrastrukturális műveletek

Or. de

Módosítás 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Azok a nehéz pénzügyi helyzetben 
lévő tagállamok, amelyek megfelelnek a 
22. cikk (1) bekezdésében foglalt 
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feltételeknek, az (1) és (2) bekezdésben 
említett forrásokat – adott esetben a 
Bizottság támogatásával –a növekedés és 
a versenyképesség lehető legnagyobb fokú 
növelése érdekében különösen a 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastrukturális műveletekre fordítják.

Or. de

Módosítás 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program zárása után megmaradt források 
felhasználása

A program és a makroregionális fejlesztési 
alap programjának zárása után megmaradt 
források felhasználása

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
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felhasználják. felhasználják. Ide tartoznak a célirányos 
felhasználással kapcsolatban felmerülő 
irányítási költségek is.

Or. de

Indokolás

Az irányítási költségekkel kapcsolatos pontosítás.

Módosítás 918
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 5 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

Or. fr

Indokolás

A pénzügyi eszközöknek a program céljaival összhangban történő felhasználásával 
kapcsolatban a Bizottság által javasolt, a program zárása utáni 10 éves időszak túl hosszú, és 
hosszú távon mind az irányító hatóságok, mint a kedvezményezettek számára 
jogbizonytalanságot teremt.

Módosítás 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának zárása utáni legalább 10 
éves időszak során a KSK-alapokból a 
pénzügyi eszköz számára nyújtott 
támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja céljainak megfelelően 
felhasználják.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják. A program lezárását 
követően 10 évig fennmaradó összegeket 
az Európai Unió költségvetésébe utalják 
át.

Or. en
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Módosítás 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 5 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

Or. es

Indokolás

Az alapokból finanszírozott beruházások határidejével való összhang biztosítása érdekében ki 
kell igazítani a határidőt. 

Módosítás 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 39 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a nehéz pénzügyi helyzetben lévő 
tagállamok, amelyek megfelelnek a 22. 
cikk (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek, az (1) és (2) bekezdésben 
említett forrásokat – adott esetben a 
Bizottság támogatásával – a növekedés és 
a versenyképesség lehető legnagyobb fokú 
növelése érdekében különösen a
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastrukturális műveletekre fordítják.
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Or. de

Módosítás 923
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről.

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről 
a párhuzamosságok és a további 
adminisztratív teher elkerülése érdekében.

Or. en

Módosítás 924
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság évente összefoglalja a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
(CPR) hatálya alá tartozó különböző 
alapok pénzügyi eszközeinek 
felhasználására és eredményességére, a 
tematikus célkitűzésekre és a 
tagállamokra vonatkozóan a 
jelentésekben szereplő információkat.

Or. en

Módosítás 925
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a program és a prioritás meghatározása, 
amelyből a KFK alapokból származó 
támogatást nyújtották;

a) a program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja és a prioritás 
meghatározása, amelyből a KFK alapokból 
származó támogatást nyújtották;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – c pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kedvezményezettek azonosítása és a 
részükre kiutalt állami források összege;

Or. en

Módosítás 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelemben szereplő pénzügyi eszköz 
számára nyújtott teljes támogatási összeg 
programonként és prioritásonként vagy 
intézkedésenként;

d) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelemben szereplő pénzügyi eszköz 
számára nyújtott teljes támogatási összeg 
programonként vagy a makroregionális 
fejlesztési alapból finanszírozott 
programonként és prioritásonként vagy 
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intézkedésenként;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelemben szereplő, a pénzügyi eszköz 
által a végső kedvezményezett számára 
nyújtott vagy garanciaszerződésben vállalt 
teljes támogatási összeg programonként és 
prioritásonként vagy intézkedésenként;

e) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelemben szereplő, a pénzügyi eszköz 
által a végső kedvezményezett számára 
nyújtott vagy garanciaszerződésben vállalt 
teljes támogatási összeg programonként 
vagy a makroregionális fejlesztési alapból 
finanszírozott programonként és 
prioritásonként vagy intézkedésenként;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a pénzügyi eszköz által tett beruházások 
multiplikátor hatása, illetve a beruházások 
és részvételek értéke;

g) amennyiben rendelkezésre áll, a 
pénzügyi eszköz által tett beruházások 
multiplikátor hatása, illetve a beruházások 
és részvételek értéke;
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Or. en

Módosítás 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a pénzügyi eszköz hozzájárulása az 
érintett program és prioritás mutatóinak 
eléréséhez.

h) a pénzügyi eszköz hozzájárulása az 
érintett program – vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja – és prioritás 
mutatóinak eléréséhez.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 40 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A külön jelentést teljes egészében 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 41 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának elfogadásáról szóló 
határozatra vonatkozóan megküldött 
értesítést követő három hónapon belül a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának minden egyes prioritása 
számára irányítócsoportot hoz létre, amely 
egyben a makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtását felügyelő 
bizottság.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele. Az 
irányítócsoportok az elfogadott makroregionális stratégiák keretében működnek. A cél az, 
hogy az elfogadott makroregionális stratégia irányítócsoportjának feladatkörét 
összehangolják a program felügyeletét ellátó bizottság feladatkörével.

Módosítás 933
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 41 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A működési szabályokat, a tagok listáját, 
beleértve az egyes személyek neveit is, a 
monitoringbizottság üléseinek napirendjét 
és az ülések elfogadott jegyzőkönyveit 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és az 5. 
cikkben említett partnerek képviselőiből 
áll, figyelembe véve különösen azokat a 
partnereket, amelyek részt vesznek az 
érintett programok előkészítésében. A 
monitoringbizottság minden tagja szavazati 
joggal rendelkezik. A tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőséget 
ebben a szervben.

Or. en

Módosítás 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A bizottság határozza 
meg a szavazati jogra vonatkozó 
szabályokat.

Or. es

Módosítás 936
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A monitoringbizottság az irányító hatóság, A monitoringbizottság az irányító hatóság, 
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a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

a közreműködő szervezetek és a partnerek 
képviselőiből áll. A partnereket átlátható 
eljárások keretében jelölik ki minden ilyen 
bizottságba, a tagállamok kormányzati 
szerveitől függetlenül, amelyek 
tiszteletben tartják ezeket az eljárásokat. A 
monitoringbizottság minden tagja szavazati 
joggal rendelkezik.

Or. en

Módosítás 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítócsoport, amely a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtását felügyelő 
bizottság feladatát látja el, szakértőkből 
tevődik össze a hármas spirál paritásos 
modellje alapján, amelynek keretében a 
közszférát, a tudományos világot és a 
vállalkozói ágazatot azonos számú 
szakértő képviseli. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal bír.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele. A hármas 
spirál paritásos modellje révén – amely egy szakértői bázison alapul – olyan működő 
szakértői csapat hozható létre, amely három különböző ágazat előnyeit ötvözve szinergiát 
teremt.

Módosítás 938
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is.

törölve

Or. en

Módosítás 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is.

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is, amennyiben hazájuk e 
programokhoz pénzügyileg hozzájárul. 

Or. es

Módosítás 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is.

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is, és abban helyet kaphatnak a 
program által érintett területen található 
európai területi együttműködési 
csoportosulások vagy más területi 
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együttműködési szervezetek képviselői.

Or. fr

Módosítás 941
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is.

Az európai területi együttműködés cél alá 
tartozó program monitoringbizottságában 
helyet kapnak az adott programban 
esetlegesen részt vevő harmadik ország 
képviselői is, amennyiben hazájuk e 
programokhoz pénzügyileg hozzájárul.

Or. pt

Indokolás

A monitoringbizottságban csak a programokhoz ténylegesen hozzájáruló harmadik országok 
részvételének van értelme.

Módosítás 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A partnerek kiválasztják és kinevezik 
azokat a tagjaikat, amelyek képviselik őket 
a monitoringbizottságban.

Or. en



AM\903903HU.doc 85/166 PE491.054v01-00

HU

Módosítás 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A monitoringbizottság tagjainak 
listáját közzéteszik.

Or. en

Módosítás 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az EBB hozzájárul a 
programhoz, tanácsadói minőségben részt 
vehet a monitoringbizottság munkájában.

(3) Amennyiben az EBB hozzájárul a 
programhoz vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjához, tanácsadói 
minőségben részt vehet a 
monitoringbizottság munkájában.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
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program végrehajtását és a célkitűzései 
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek 
elérésének eredményeit és az
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
végrehajtását és a célkitűzései elérésének 
eredményeit. Ennek során figyelembe veszi 
a pénzügyi adatokat, a közös és a 
programra vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjára vonatkozó 
mutatókat, beleértve az eredménymutatók 
változásait, illetve a számszerűsített 
célértékek elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
egyszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
elérésének eredményeit. Ennek során 
figyelembe veszi a pénzügyi adatokat, a 
közös és programspecifikus mutatókat, 
beleértve az eredménymutatók változásait, 
illetve a számszerűsített célértékek 
elérésének eredményeit és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldköveket.

(1) A monitoringbizottság évente legalább 
kétszer ülésezik, és felülvizsgálja a 
program végrehajtását és a célkitűzései 
elérésének eredményeit, valamint az e 
rendelet 6., 7. és 8. cikkében 
meghatározott horizontális elvek 
megvalósulását. Ennek során figyelembe 
veszi a pénzügyi adatokat, a közös és 
programspecifikus mutatókat, beleértve az 
eredménymutatók változásait, illetve a 
számszerűsített célértékek elérésének 
eredményeit és az eredményességmérési 
keretben meghatározott mérföldköveket.

Or. en
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Módosítás 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintő valamennyi kérdést.

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtását érintő 
valamennyi kérdést.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintő valamennyi kérdést.

(2) A monitoringbizottság részletesen 
megvizsgálja a program végrehajtását 
érintő valamennyi kérdést, beleértve az 
eredményességi felülvizsgálatot is.

Or. en

Módosítás 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 3 bekezdés



PE491.054v01-00 88/166 AM\903903HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A monitoringbizottsággal egyeztetnek, 
és az véleményezi az irányító hatóság által 
esetlegesen javasolt 
programmódosításokat.

(3) A monitoringbizottsággal egyeztetnek, 
és az véleményezi az irányító hatóság által 
esetlegesen javasolt, a programra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjára vonatkozó módosításokat.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 950
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és értékelése
tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentésének 
módja tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi, ezt követően pedig –
amennyiben célravezető – projekt- és 
programirányítási szempontból 
újraértékeli azokat a nemzetközileg 
elismert kritériumok szerint.

Or. en

Módosítás 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program végrehajtása és értékelése 
tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

(4) A monitoringbizottság ajánlásokat 
adhat ki az irányító hatóság számára a 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának végrehajtása 
és értékelése tekintetében. Az ajánlások 
eredményeképpen hozott intézkedéseket 
figyelemmel követi.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 952
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A monitoringbizottság jóváhagyja a 
programok végrehajtásáról szóló éves 
jelentést.

Or. en

Módosítás 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 43 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A monitoringbizottság jóváhagyja a 
44. cikkben említett programok 
végrehajtásáról szóló éves jelentést és a 
46. cikkben említett, az elért 
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eredményekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016-tól 2022-ig bezárólag a tagállam éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak a program 
előző pénzügyi évben történt 
végrehajtásáról.

2016-tól 2022-ig bezárólag a tagállam éves 
jelentést nyújt be a Bizottságnak a program 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjának előző pénzügyi évben 
történt végrehajtásáról.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az olyan programok esetében, amelyeknél 
az alapokból származó költségvetés nem 
haladja meg a 75 millió EUR-t, a 
tagállam eltekinthet az éves végrehajtási 
jelentésektől, és 2017-ben és 2019-ben 
nyújthat be végrehajtási jelentést.

Or. de
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Módosítás 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a program 
keretében támogatásra kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázni kívánja, hogy a műveletekről jelentést kell készíteni. A „kiválasztott 
műveletek” fogalom nem elég pontos.

Módosítás 957
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 



PE491.054v01-00 92/166 AM\903903HU.doc

HU

és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, az adminisztrációs 
eljárások egyszerűsítését, a program 
végrehajtását esetlegesen érintő kérdéseket, 
valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának és azok prioritásainak
végrehajtásáról, hivatkozással a pénzügyi 
adatokra, a közös és a programspecifikus 
mutatókra és a számszerűsített célértékekre 
– beleértve az eredménymutatók 
változásait – és az eredményességmérési 
keretben meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtását esetlegesen 
érintő kérdéseket, valamint a megtett 
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korrekciós intézkedéseket is.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. Minden személyes adatot 
nemek szerinti bontásban kell megadni. A 
jelentések tartalmazzák az előzetes 
feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, a megtett 
korrekciós intézkedéseket, valamint az 
adminisztrációs eljárások egyszerűsítése 
érdekében tett intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 960
Richard Seeber
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek mutatóinak 
értékeire is vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 961
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információt tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
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előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

előzetes feltételek teljesítése, a gazdasági 
és társadalmi partnerek bevonása és az 
adminisztráció egyszerűsítése érdekében 
tett intézkedéseket, a program 
végrehajtását esetlegesen érintő kérdéseket, 
valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket is.

Or. fr

Indokolás

A gazdasági és társadalmi szereplőkkel folytatott egyeztetés, valamint az adminisztratív 
eljárások hatékonysága az operatív programok végrehajtásának lényeges elemei. Azáltal, 
hogy ezeket az elemeket belefoglalják az értékelő jelentésekbe, a Bizottság jobban azonosítani 
tudja, hogy a tagállamban milyen erőfeszítéseket kell tenni a kohéziós politika jobb 
kiaknázása érdekében.

Módosítás 962
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és 
értékeli a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program 
célkitűzéseinek megvalósításában elért 
eredményeket, beleértve a KSK-alapok 
hozzájárulását az eredménymutatók 
változásaihoz, amennyiben az értékelések 
ezt bizonyítják. A jelentés értékeli az 
intézkedések végrehajtását is, figyelembe 
véve a 6., 7. és 8. cikkben meghatározott 
elveket és beszámolva az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célokra 
felhasznált támogatásról.

törölve

Or. en
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Módosítás 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 
amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket és 
beszámolva az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról.

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 
amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket és 
beszámol az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 964
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 

(3) A 2017-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés tartalmazza és értékeli 
a (2) bekezdésben meghatározott 
információkat és a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményeket, 
beleértve a KSK-alapok hozzájárulását az 
eredménymutatók változásaihoz, 
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amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket és
beszámolva az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról.

amennyiben az értékelések ezt bizonyítják. 
A jelentés értékeli az intézkedések 
végrehajtását is, figyelembe véve a 6., 7. és 
8. cikkben meghatározott elveket, 
beszámol az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célokra felhasznált 
támogatásról, továbbá értékeli a 
szegénység csökkentését szolgáló 
célkitűzések elérése érdekében hozott 
lépéseket.

Or. it

Módosítás 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az éves végrehajtási jelentés értékeli 
az 5. cikkben említett partnereknek a 
program végrehajtásában betöltött 
szerepét, beleértve az érintett partnerek 
felsorolását is, felelősségi köreiket, 
valamint a program végrehajtásával és a 
partnerség elvével kapcsolatban kifejtett 
véleményüket, valamint azt, hogy ezeket a 
véleményeket miként vették figyelembe.

Or. en

Módosítás 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 

(4) A 2019-ben benyújtott éves 
végrehajtási jelentés és a KSK-alapokra 
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vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott 
információk és értékelések mellett 
tartalmazza a program célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményekre 
vonatkozó adatokat és azok értékelését, 
valamint a program hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához.

vonatkozó záró végrehajtási jelentés a (2) 
és (3) bekezdésben meghatározott 
információk és értékelések mellett 
tartalmazza a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja célkitűzéseinek 
megvalósításában elért eredményekre 
vonatkozó adatokat és azok értékelését, 
valamint a program hozzájárulását az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
megvalósításához.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós 
intézkedésekről.

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós 
intézkedésekről.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 968
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós 
intézkedésekről.

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan, beleértve a program- és 
projektirányítást is. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 969
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan. Amennyiben ilyen 
észrevételeket tettek, az irányító hatóság 
három hónapon belül tájékoztatja a 
Bizottságot a végrehajtott korrekciós 
intézkedésekről.

(7) A Bizottság ajánlásokat adhat ki a 
program végrehajtását érintő kérdésekre 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 970
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 8 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

törölve

Or. en

Módosítás 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

(8) Az éves végrehajtási jelentést és a záró 
végrehajtási jelentést teljes egészében 
közzé kell tenni.

Or. en

Módosítás 972
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 44 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni.

(8) Az éves végrehajtási jelentés és a záró 
végrehajtási jelentés tartalmáról egy 
lakossági összefoglalót kell közzétenni, és 
magukat a teljes jelentéseket is közzé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 973
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
közötti éves felülvizsgálati ülést 2016-tól 
2022-ig bezárólag minden évben meg kell 
tartani az egyes programok teljesítésének 
vizsgálatára, figyelembe véve az éves 
végrehajtási jelentést és adott esetben a 
Bizottság észrevételeit és ajánlásait.

(1) A Bizottság és az egyes tagállamok 
közötti éves felülvizsgálati ülést 2016-tól 
2022-ig bezárólag minden évben meg kell 
tartani az egyes programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja teljesítésének vizsgálatára, 
figyelembe véve az éves végrehajtási 
jelentést és adott esetben a Bizottság 
észrevételeit és ajánlásait.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves felülvizsgálati ülés több 
programmal is foglalkozhat. 2017-ben és 
2019-ben az éves felülvizsgálati ülés a 
tagállam összes programjával foglalkozik, 
és figyelembe veszi a tagállam által az elért 
eredményekről ezekben az években a 46. 
cikk szerint benyújtott jelentéseket.

(2) Az éves felülvizsgálati ülés több 
programmal vagy a makroregionális 
fejlesztési alap több programjával is 
foglalkozhat. 2017-ben és 2019-ben az 
éves felülvizsgálati ülés a tagállam összes 
programjával és a makroregionális 
fejlesztési alap valamennyi programjával 
foglalkozik, és figyelembe veszi a tagállam 
által az elért eredményekről ezekben az 
években a 46. cikk szerint benyújtott 
jelentéseket.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam és a Bizottság 
megállapodhatnak, hogy egy adott program 
éves felülvizsgálati ülését csak 2017-ben és 
2019-ben tartják meg.

(3) A tagállam és a Bizottság 
megállapodhatnak, hogy egy adott program 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjának éves felülvizsgálati ülését 
csak 2017-ben és 2019-ben tartják meg.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 45 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az olyan programok esetében, 
amelyeknél az alapokból származó 
költségvetés nem haladja meg a 75 millió 
EUR-t, a 45. cikk (1) bekezdésétől 
eltérően 2017-ben és 2019-ben tartanak 
felülvizsgálati ülést.

Or. de

Indokolás

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
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die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Módosítás 977
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések, valamint a biodiverzitással 
kapcsolatos célkitűzések tekintetében, 
amelyek a nemzeti kiemelt cselekvési 
keretekben megköveteltek szerint 
magukban foglalják a Natura 2000 
területeket;

Or. en

Módosítás 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és b) az Unió intelligens, fenntartható és 
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inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérhető 
kvalitatív és kvantitatív mérföldkövek 
tekintetében, amelyek tartalmazzák a 7. és 
8. cikkben meghatározott horizontális 
elvekre vonatkozó mutatókat, és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

Or. en

Módosítás 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

b) az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen a szegénység és a regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése 
tekintetében, valamint az 
eredményességmérési keretben az egyes 
programokra vonatkozóan meghatározott 
mérföldkövek és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos célkitűzések tekintetében;

Or. en

Módosítás 980
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Unió intelligens, fenntartható és b) az Unió intelligens, fenntartható és 
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inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célkitűzések tekintetében;

inkluzív növekedésre vonatkozó stratégiája 
megvalósításában elért eredmények, 
különösen az eredményességmérési 
keretben az egyes programokra 
vonatkozóan meghatározott mérföldkövek 
és az éghajlatváltozással és a szegénység 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzések 
tekintetében;

Or. it

Módosítás 981
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtották-e a partnerségi szerződés 
elfogadása napján nem teljesített előzetes 
feltételek teljesítése érdekében hozott 
intézkedéseket a meghatározott 
menetrendnek megfelelően;

törölve

Or. en

Módosítás 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) végrehajtották-e a partnerségi szerződés 
elfogadása napján nem teljesített előzetes 
feltételek teljesítése érdekében hozott 
intézkedéseket a meghatározott 
menetrendnek megfelelően;

c) végrehajtották-e a partnerségi szerződés 
elfogadása napján nem teljesített előzetes 
feltételek teljesítése érdekében hozott 
intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a KSK-alapok és más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközök közötti és az EBB-
vel történő összehangolását biztosító 
mechanizmusok végrehajtása;

d) a KSK-alapok és más uniós és nemzeti 
finanszírozási eszközök, valamint a 
makroregionális finanszírozási eszközök
közötti és az EBB-vel történő 
összehangolását biztosító mechanizmusok 
végrehajtása;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 984
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerősíteni a tagállamok hatóságainak 
és – adott esetben – a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és felhasználásával 
kapcsolatos kapacitásait;

törölve

Or. en

Módosítás 985
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerősíteni a tagállamok hatóságainak és 
– adott esetben – a kedvezményezetteknek 
a KSK-alapok igazgatásával és 
felhasználásával kapcsolatos kapacitásait;

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerősíteni a tagállamok hatóságainak és 
– adott esetben – a kedvezményezetteknek 
a KSK-alapok igazgatásával és 
felhasználásával kapcsolatos kapacitásait, 
beleértve azt az ajánlást is, hogy az 
adminisztratív kapacitás javítása 
érdekében a program- és projektirányítási 
képzést emeljék a nemzetközi szabványok 
szintjére;

Or. en

Módosítás 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerősíteni a tagállamok hatóságainak és 
– adott esetben – a kedvezményezetteknek 
a KSK-alapok igazgatásával és 
felhasználásával kapcsolatos kapacitásait;

f) azok az intézkedések, amelyek célja 
megerősíteni a tagállamok hatóságainak és 
– adott esetben – a kedvezményezetteknek, 
illetve a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának a 
KSK-alapok igazgatásával és 
felhasználásával kapcsolatos kapacitásait;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 987
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – g pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése 
érdekében a programokban tervezett 
intézkedések az ezekhez rendelt célokkal 
együtt;

törölve

Or. en

Módosítás 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése érdekében 
a programokban tervezett intézkedések az 
ezekhez rendelt célokkal együtt;

g) a kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentése érdekében 
a programokban vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjaiban tervezett 
intézkedések az ezekhez rendelt célokkal 
együtt;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep.

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep, beleértve az érintett 
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partnerek felsorolását is, felelősségi 
köreiket, valamint a program 
végrehajtásával és a partnerség elvével 
kapcsolatban kifejtett véleményüket, 
valamint azt, hogy ezeket a véleményeket 
miként vették figyelembe.

Or. en

Módosítás 990
Jens Nilsson

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep.

h) az 5. cikkben említett partnerek által a 
partnerségi szerződés végrehajtásában 
betöltött szerep, és e partnerség 
minőségének és eredményességének 
értékelése.

Or. en

Indokolás

Hogy a partnerség elve valós és teljes értelmet nyerjen, a tagállamoknak nem csak a 
partnerekre ruházott szerepet kell részletezniük, hanem azt is, hogy mennyire jól valósították 
meg a partnerség elvét.

Módosítás 991
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 5. cikkben említett partnerek projekt-
és programirányítási teljesítménye a 
partnerségi szerződés végrehajtása során.

Or. en
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Módosítás 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a KSK-alapok programjai 
végrehajtási korlátainak indokolása;

Or. en

Módosítás 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekről szóló jelentés benyújtásától 
számított három hónapon belül úgy dönt, 
hogy a benyújtott információk nem teljesek 
vagy nem egyértelműek, további 
információkat kérhet a tagállamtól. A 
tagállam három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelően módosítja 
az elért eredményekről szóló jelentést.

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekről szóló jelentés benyújtásától 
számított három hónapon belül úgy dönt, 
hogy a benyújtott információk nem teljesek 
vagy nem egyértelműek, további 
információkat kérhet a tagállamtól vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjától. A 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelően módosítja 
az elért eredményekről szóló jelentést.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekről szóló jelentés benyújtásától 
számított három hónapon belül úgy dönt, 
hogy a benyújtott információk nem teljesek 
vagy nem egyértelműek, további 
információkat kérhet a tagállamtól. A 
tagállam három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelően módosítja 
az elért eredményekről szóló jelentést.

(3) Amennyiben a Bizottság az elért 
eredményekről szóló jelentés benyújtásától 
számított egy hónapon belül úgy dönt, 
hogy a benyújtott információk nem teljesek 
vagy nem egyértelműek, további 
információkat kérhet a tagállamtól. A 
tagállam három hónapon belül megadja a 
Bizottság számára a kért információkat és 
adott esetben annak megfelelően módosítja 
az elért eredményekről szóló jelentést.

Or. en

Módosítás 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság 
stratégiai jelentést készít, amely 
összefoglalja a tagállamok elért 
eredményekről szóló jelentéseit, és 
benyújtja azt az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

(4) 2017-ben és 2019-ben a Bizottság 
stratégiai jelentést készít, amely 
összefoglalja a tagállamok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának az elért 
eredményekről szóló jelentéseit, és 
benyújtja azt az Európai Parlament, a 
Tanács, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottság és a Régiók Bizottsága számára.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre.

(5) 2018-ban és 2020-ban a Bizottság az 
Európai Tanács tavaszi ülésére az éves 
elért eredményekről szóló jelentésbe 
beilleszt egy szakaszt, amely összegzi a 
stratégiai jelentést különös tekintettel az 
uniós prioritások megvalósításában elért 
eredményekre, és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
projektjeinek céljaira.

Or. en

Módosítás 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz 
képest33, valamint – adott esetben – a 
bruttó hazai termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
vagy a makroregionális fejlesztési 
alapokból finanszírozott programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjainak hatását 
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
céljaihoz képest33, valamint – adott esetben 
– a bruttó hazai termékhez (GDP-hez) és a 
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munkanélküliséghez képest.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – a bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – az éghajlati 
célokhoz, a horizontális elvekre vonatkozó 
mutatókhoz, a bruttó hazai termékhez 
(GDP-hez) és a foglalkoztatásra és a jó 
minőségű munkahelyekre vonatkozó 
célokhoz képest. A tagállamok további 
mutatókat használhatnak, ideértve a 
programok társadalmi vagy környezeti 
hatására vonatkozó mutatókat is.

Or. en

Módosítás 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaihoz képest, 
valamint – adott esetben – a bruttó hazai 
termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez képest.

(1) Értékeléseket kell végezni a programok 
kidolgozása minőségének és 
végrehajtásának a javítása érdekében, 
valamint eredményességük, hatékonyságuk 
és hatásuk felmérésére. Az adott KSK-
alapok küldetésével összhangban értékelni 
kell a programok hatását a regionális és 
helyi szükségletekhez képest, valamint a 
bruttó hazai termékhez (GDP-hez) és a 
munkanélküliséghez és szegénységhez 
képest

Or. en

Módosítás 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) az (1) bekezdésben meghatározott 
rendelkezéseken túlmenően a program 
hatása az adott terület társadalmi-
gazdasági és földrajzi sajátosságainak 
figyelembevétele alapján fontosnak ítélt 
más szempontok alapján is értékelhető.

Or. fr

Módosítás 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések (2) A tagállamok vagy a makroregionális 
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elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programot vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programját érintő 
mutatókra vonatkozó adatokat –
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1002
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

(2) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok – beleértve a közös és adott esetben 
a programspecifikus mutatókra vonatkozó 
adatokat – előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását. 
Az értékelések és az adatgyűjtés is 
támogathatók a technikai segítségnyújtás 
keretében.

Or. en

Módosítás 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. A Bizottság 
iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetően.

(3) Az értékeléseket a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtásáért felelős 
hatóságoktól független szakértők végzik. A 
Bizottság iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetően.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1004
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. A Bizottság 
iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetően.

(3) Az értékeléseket a program 
végrehajtásáért felelős hatóságoktól 
független szakértők végzik. Az 
értékeléseket végző szakértői csoport 
olyan partnerekből áll, akiket átlátható 
eljárások keretében jelöltek ki a 
tagállamok kormányzati szerveitől 
függetlenül, amelyek tiszteletben tartják 
ezeket az eljárásokat. A Bizottság 
iránymutatást ad az értékelések 
elvégzésének módját illetően.

Or. en

Módosítás 1005
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden értékelést teljes egészében 
nyilvánosságra kell hozni.

törölve

Or. en

Módosítás 1006
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Minden értékelést teljes egészében 
nyilvánosságra kell hozni.

(4) Minden értékelés záró jelentését teljes 
egészében nyilvánosságra kell hozni.

Or. en

Módosítás 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előzetes értékelést 
végeznek az egyes programok kidolgozása 
minőségének javítása érdekében.

(1) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja előzetes értékelést végeznek az 
egyes programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapból finanszírozott 
programok kidolgozása minőségének 
javítása érdekében.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előzetes értékeléseket a programok 
előkészítéséért felelős hatóság felelősségi 
körében kell elvégezni. Ezeket a 
programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak. Az alapokra vonatkozó 
szabályok küszöbértékeket határozhatnak 
meg, amelyek alatt az előzetes értékelést 
egy másik program értékelésével együtt 
lehet elvégezni.

(2) Az előzetes értékeléseket a programok 
vagy a makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak előkészítéséért felelős 
hatóság felelősségi körében kell elvégezni. 
Ezeket a programmal vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjával egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak. Az alapokra vonatkozó 
szabályok küszöbértékeket határozhatnak 
meg, amelyek alatt az előzetes értékelést 
egy másik program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának értékelésével együtt lehet 
elvégezni.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1009
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előzetes értékeléseket a programok 
előkészítéséért felelős hatóság felelősségi 
körében kell elvégezni. Ezeket a 
programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak. Az alapokra vonatkozó 
szabályok küszöbértékeket határozhatnak 
meg, amelyek alatt az előzetes értékelést

(2) Az előzetes értékeléseket a programok 
előkészítéséért felelős hatóság felelősségi 
körében kell elvégezni. Ezeket a 
programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak. Az alapokra vonatkozó 
szabályok küszöbértékeket határozhatnak 
meg, amelyek alatt az előzetes 
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egy másik program értékelésével együtt 
lehet elvégezni.

értékeléseket össze lehet vonni olyan 
programok esetében, ahol az uniós 
hozzájárulás projektenként kevesebb, mint 
150 millió euró.

Or. en

Módosítás 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

a) az Unió kohéziós célkitűzéseihez és az
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

Or. fr

Módosítás 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
az e rendelet 6., 7. és 8. cikkében 
meghatározott horizontális elvekre, és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

Or. en
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Módosítás 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a költségvetési források elosztása és a 
program célkitűzései közötti összhangot;

c) a költségvetési források elosztása és a 
program, illetve a makroregionális 
fejlesztési alap programjának célkitűzései 
közötti összhangot;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel és a partnerségi 
szerződéssel;

Or. fr

Módosítás 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
az e rendelet 6., 7. és 8. cikkében 
meghatározott horizontális elvekkel, a 
közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

Or. en

Módosítás 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programok kiválasztott tematikus 
célkitűzései, prioritásai és az azoknak 
megfelelő konkrét célkitűzések összhangját 
a közös stratégiai kerettel, a partnerségi 
szerződéssel, a Szerződés 121. cikkének 
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokkal és a Szerződés 148. cikkének 
(4) bekezdése alapján kiadott tanácsi 
ajánlásokkal;

d) a programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjainak 
kiválasztott tematikus célkitűzései, 
prioritásai és az azoknak megfelelő konkrét 
célkitűzések összhangját a közös stratégiai 
kerettel, a partnerségi szerződéssel, a 
Szerződés 121. cikkének (2) bekezdése 
szerinti országspecifikus ajánlásokkal és a 
Szerződés 148. cikkének (4) bekezdése 
alapján kiadott tanácsi ajánlásokkal;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a programra vonatkozóan javasolt 
mutatók relevanciáját és egyértelműségét;

e) a programra vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjaira 
vonatkozóan javasolt mutatók relevanciáját 
és egyértelműségét;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1017
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a program irányításához szükséges 
emberi erőforrások és igazgatási 
kapacitás megfelelőségét;

törölve

Or. en

Módosítás 1018
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a program irányításához szükséges 
emberi erőforrások és igazgatási kapacitás 
megfelelőségét;

i) a program irányításához szükséges 
emberi erőforrások és igazgatási kapacitás 
megfelelőségét, értékelve projekt- és 
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programirányítási képességüket;

Or. en

Módosítás 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a program irányításához szükséges 
emberi erőforrások és igazgatási kapacitás 
megfelelőségét;

i) a program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
irányításához szükséges emberi erőforrások 
és igazgatási kapacitás megfelelőségét;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a program monitorozását és az 
értékelések elvégzéséhez szükséges adatok 
gyűjtését végző eljárások alkalmasságát;

j) a program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
monitorozását és az értékelések 
elvégzéséhez szükséges adatok gyűjtését 
végző eljárások alkalmasságát;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések alkalmasságát, beleértve a 
fogyatékossággal elő személyek 
hozzáférése előtt álló akadályok 
eltávolítását;

Or. en

Módosítás 1022
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

l) a nemek közötti valós és tényleges 
egyenlőség biztosítása és a 
megkülönböztetés elleni harc érdekében 
tervezett intézkedések megfelelőségét;

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell a nemek közötti esélyegyenlőséget és a hátrányos megkülönböztetés elleni 
harcot.

Módosítás 1023
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – 1 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) a nemek közötti egyenlőség 
előmozdítása és a megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében tervezett 
intézkedések megfelelőségét;

l) adott esetben a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása és a 
megkülönböztetés megakadályozása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét;

Or. en

Módosítás 1024
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét.

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét, beleértve az 
éghajlatváltozásra gyakorolt 
számszerűsített nettó hatást is.

Or. en

Módosítás 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
megfelelőségét.

m) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében tervezett intézkedések 
alkalmasságát, és e rendelet 8. cikkével 
összhangban az európai társadalom 
számára felmerülő további jövőbeli külső 
költségek megakadályozását.

Or. en
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Módosítás 1026
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – m pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az 5. cikkben említett partnerek, köztük 
a gazdasági és társadalmi partnerek 
bevonása érdekében tett intézkedések, 
valamint az adminisztratív eljárások 
egyszerűsítésére irányuló intézkedéseket;

Or. en

Módosítás 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) az 5. cikkben említett partnereknek a 
partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
értékelésébe és nyomon követésébe való 
bevonása érdekében tervezett vagy megtett 
intézkedések alkalmasságát.

Or. en

Módosítás 1028
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

azt, hogy a program a projekt- és 
programirányítás értékelési kritériumaira 
vonatkozó nemzetközi szabványok 
értelmében célravezető-e;

Or. en

Módosítás 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az előzetes értékelés adott esetben
magába foglalja a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 
végrehajtásában meghatározott stratégiai 
környezeti vizsgálat követelményeit.

(4) Az előzetes értékelés magába foglalja a 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
2001. június 27-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásában 
meghatározott stratégiai környezeti 
vizsgálat követelményeit, értékeli a 
program éghajlatváltozásra gyakorolt 
hatásait.

Or. en

Módosítás 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 48 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az előzetes értékelés adott esetben
magába foglalja a bizonyos tervek és 
programok környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló, 2001. június 
27-i európai parlamenti és tanácsi irányelv 

(4) Az előzetes értékelés magába foglalja a 
bizonyos tervek és programok környezetre 
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 
2001. június 27-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv végrehajtásában 
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végrehajtásában meghatározott stratégiai 
környezeti vizsgálat követelményeit.

meghatározott stratégiai környezeti 
vizsgálat követelményeit, beleértve a 
programok biodiverzitással és 
éghajlatváltozással kapcsolatos 
hatásvizsgálatait is.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a 8. cikkben megköveteltek szerint biztosítsák a fenntartható fejlődés 
általános érvényesítését a programokban, a javasolt programok előzetes értékelésének fel kell 
mérnie az összes felmerülő környezeti hatást, különös tekintettel az éghajlatváltozásra és a 
biodiverzitásra. Ez különösen fontos annak érdekében, hogy 2020-ra mindkét területen elérjék 
az EU célkitűzéseit, és elkerüljék a kontraproduktív programokat.

Módosítás 1031
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság valamennyi
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít és azt az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően benyújtja.

(1) Valamennyi programra vonatkozóan 
értékelési tervet kell készíteni és azt az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően be kell nyújtani.

Or. en

Módosítás 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programozási időszak során az 
irányító hatóságok az értékelési terv 
alapján elvégzik valamennyi program 
értékelését, beleértve az eredményesség, a 
hatékonyság és a hatások értékelését. A 

(3) A programozási időszak során az 
irányító hatóságok az értékelési terv 
alapján elvégzik valamennyi program, 
illetve a makroregionális fejlesztési alap 
programjának értékelését, beleértve az 
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programozási időszak során legalább 
egyszer értékelni kell, hogy a KSK-
alapokból származó támogatás miként 
járult hozzá az egyes prioritások 
célkitűzéseihez. A monitoringbizottság 
valamennyi értékelést megvizsgálja és 
megküldi a Bizottságnak.

eredményesség, a hatékonyság és a hatások 
értékelését. A programozási időszak során 
legalább egyszer értékelni kell, hogy a 
KSK-alapokból származó támogatás 
miként járult hozzá az egyes prioritások 
célkitűzéseihez. A monitoringbizottság 
valamennyi értékelést megvizsgálja és 
megküldi a Bizottságnak.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 49 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A (3) bekezdésben említett értékelés 
megállapításaival összhangban az irányító 
hatóságok elvégzik a szükséges 
változtatásokat és javításokat a program 
mechanizmusaiban és végrehajtási 
szabályaiban.

Or. en

Módosítás 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 49 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti a programok értékelését.

(4) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti a programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak értékelését.
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Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia kiemelt 
projektjei céljainak és az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
egyedi követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Or. en

Módosítás 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 

Az utólagos értékeléseket a Bizottság, a 
tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapokat létrehozó tagállamok 
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értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

csoportjai végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedéssel 
kapcsolatos uniós stratégiához. Az utólagos 
értékeléseket 2023. december 31-ig kell 
elvégezni.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedéssel kapcsolatos uniós 
stratégiához. Az utólagos értékeléseket 
2023. december 31-ig kell elvégezni.

Az utólagos értékeléseket a Bizottság vagy 
a tagállamok végzik szoros 
együttműködésben. Az utólagos 
értékelések során az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott egyedi 
követelményeknek megfelelően 
megvizsgálják a KSK-alapok 
eredményességét és hatékonyságát, 
valamint azok hozzájárulását a regionális 
és helyi szükségletek teljesítéséhez. Az 
utólagos értékelések felmérik a KSK-
alapok programjainak lehetséges korlátait 
is. Az utólagos értékeléseket 2023. 
december 31-ig kell elvégezni.

Or. en
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Módosítás 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében a KSK-alapok támogathatják az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészítő, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket.

A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében a KSK-alapok támogathatják az e 
rendelet végrehajtásához szükséges 
előkészítő, figyelemmel kísérési, igazgatási 
és technikai segítségnyújtási, értékelési és 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint a 
versenyképesség és a foglalkoztatás 
ösztönzésére irányuló támogatási 
rendszereket.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele. Az Európai 
Tanács 2012. január 30-i nyilatkozatának megfelelően az Uniónak és a tagállamoknak a 
fenntartható növekedés biztosítása érdekében modernizálniuk kell gazdaságukat és fokozniuk 
kell a versenyképességet. Az Uniónak és a tagállamoknak következetes és komplex 
megközelítést kell érvényesíteniük, amely a beruházást fenntartó intelligens költségvetési 
konszolidációt ötvözi a jövőbeli növekedést és foglalkoztatást elősegítő strukturális
intézkedésekkel.

Módosítás 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a 
harmadik országokkal is folytatott –
együttműködés és tapasztalatcsere 
előmozdítására irányuló intézkedések. A 

f) az információk terjesztésére, a 
hálózatépítés támogatására, a 
kommunikációs tevékenységek 
elvégzésére, a tudatosság növelésére és – a
civil társadalommal is harmadik 
országokban is folytatott – együttműködés 
és tapasztalatcsere előmozdítására irányuló 
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polgárok felé irányuló kommunikációban a 
nagyobb hatékonyság elérése és a 
kommunikációs tevékenységek nagyobb 
szinergiájának megteremtése érdekében a 
Bizottság kezdeményezésére az e rendelet 
által a kommunikációs tevékenységekhez 
rendelt források hozzájárulnak az Európai 
Unió kohéziós politikával kapcsolatos 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, amennyiben azok 
kapcsolódnak a rendelet általános 
célkitűzéseihez.

intézkedések. A polgárok felé irányuló 
kommunikációban a nagyobb hatékonyság 
elérése és a kommunikációs tevékenységek 
nagyobb szinergiájának megteremtése 
érdekében a Bizottság kezdeményezésére 
az e rendelet által a kommunikációs 
tevékenységekhez rendelt források 
hozzájárulnak az Európai Unió kohéziós 
politikával kapcsolatos politikai 
prioritásainak szervezeti 
kommunikációjának fedezéséhez, 
amennyiben azok kapcsolódnak a rendelet 
általános célkitűzéseihez.

Or. en

Módosítás 1040
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) nemzeti és regionális peren kívüli 
vitarendezési rendszerek létrehozása a 
szövegek eltérő értelmezése, az 
ellenőrzésekkel, vizsgálatokkal és fizetési 
feltételekkel kapcsolatos jogviták esetére, 
és általában minden olyan intézkedésre, 
amelyek a kedvezményezettek közötti 
nézeteltérésből adódnak;

Or. en

Módosítás 1041
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az 5. cikkben említett projektek 



PE491.054v01-00 134/166 AM\903903HU.doc

HU

partnereinek és 
kedvezményezettjeinek/projektmenedzsere
inek és ügyintézőinek tájékoztatása és 
alap- és továbbképzése;

Or. en

Módosítás 1042
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) projekt- és programirányítási képzés 
ajánlása és nyújtása az adminisztratív 
kapacitásépítés erősítése érdekében;

Or. en

Módosítás 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a versenyképesség és a foglalkoztatás 
ösztönzésére irányuló támogatási 
rendszerek, amelyek a makroregionális 
fejlesztési alapok égisze alatt valósulnak 
meg, és a makroregionális fejlesztési 
alapok programprioritásainak keretében 
végrehajtott makroregionális projektek 
teljes futamidejére szólnak.

Or. sk

Indokolás

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
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zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Módosítás 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) a tematikus ernyőszervezetek, nem 
kormányzati szervezetek, társadalmi és 
gazdasági partnerek, valamint a helyi, 
városi és regionális hatóságokat képviselő, 
a kohéziós politika terén uniós szinten 
működő hálózatok és szövetségek 
támogatása, hogy támogassák a 
monitoringbizottságok nemzeti és 
regionális partnereinek hálózatba 
szervezését, és elősegítsék a körükben és a 
Bizottsággal folytatott strukturált 
párbeszédet. Emellett a támogatás 
kiterjedhet a meglévő és új tematikus 
hálózatok egyedi témáin dolgozó 
partnerek közötti véleménycsere és 
együttműködés előmozdítására.

Or. en

Módosítás 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 51 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – j b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

jb) az e rendelet 30. cikkében említett 
helyi akciócsoportokból álló meglévő és új 
tematikus hálózatokban folyó 
véleménycsere és együttműködés 
támogatása;

Or. en

Módosítás 1046
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak, az 5. 
cikkben említett partnereknek, azaz a 
gazdasági és társadalmi partnereknek, 
valamint a kedvezményezetteknek a KSK-
alapok igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 1047
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903903HU.doc 137/166 PE491.054v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjának kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak, valamint a 
versenyképesség és a foglalkoztatás 
ösztönzésére irányuló támogatási 
rendszereket. A tagállam a KSK-alapokat a 
kedvezményezettek igazgatási terheinek 
csökkentését szolgáló intézkedésekre 
használhatja, beleértve az elektronikus 
adatcsere-rendszereket, valamint a 
tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának a 
KSK-alapok igazgatásával és 
igénybevételével kapcsolatos kapacitásai 
megerősítését szolgáló intézkedéseket. 
Ezek az intézkedések az előző és a 
következő programozási időszakra 
vonatkozhatnak.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK- (1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
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alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak, a 
regionális és a helyi hatóságoknak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak. 
Az Európai Unióba újonnan belépő 
régiók esetében a tagállam haladéktalanul 
meghozza ezeket az intézkedéseket, hogy a 
regionális és a helyi hatóságok 
mihamarabb megbirkózzanak az ehhez a 
rendelethez kapcsolódó európai alapok 
összetett voltával.

Or. fr

Módosítás 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
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valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

valamint a tagállam hatóságainak, az 5. 
cikkben említett partnereknek és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Emellett nemzeti 
szinten elő kell mozdítani a vélemények és 
bevált gyakorlatok cseréjét a 30. cikkben 
említett helyi akciócsoportok között. Ezek 
az intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 1050
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak, a 
partnereknek és a kedvezményezetteknek 
a KSK-alapok igazgatásával és 
igénybevételével kapcsolatos kapacitásai 
megerősítését szolgáló intézkedéseket. 
Ezek az intézkedések az előző és a 
következő programozási időszakra 
vonatkozhatnak.

Or. en
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Módosítás 1051
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok előkészítési, irányítási, figyelemmel 
kísérési, értékelési, tájékoztatási és 
kommunikációs, hálózatépítési, 
panaszkezelési és ellenőrzési 
intézkedéseket támogathatnak. A tagállam 
a KSK-alapokat a kedvezményezettek 
igazgatási terheinek csökkentését szolgáló 
intézkedésekre használhatja, beleértve az 
elektronikus adatcsere-rendszereket, 
valamint a tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

(1) A tagállam kezdeményezésére a KSK-
alapok kapacitásépítési, előkészítési, 
irányítási, figyelemmel kísérési, értékelési, 
tájékoztatási és kommunikációs, 
hálózatépítési, panaszkezelési és 
ellenőrzési intézkedéseket támogathatnak. 
A tagállam a KSK-alapokat a 
kedvezményezettek igazgatási terheinek 
csökkentését szolgáló intézkedésekre 
használhatja, beleértve az elektronikus 
adatcsere-rendszereket, valamint a 
tagállam hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek a KSK-alapok 
igazgatásával és igénybevételével 
kapcsolatos kapacitásai megerősítését 
szolgáló intézkedéseket. Ezek az 
intézkedések az előző és a következő 
programozási időszakra vonatkozhatnak.

Or. en

Módosítás 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 52 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Minden egyes tagállam biztosítja, 
hogy operatív programjaiban megfelelő 
szintű technikai segítségnyújtást 
rendelnek az 5. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és c) pontjában említett partnerekhez, 
hogy elősegítsék e partnerek bevonását és 
részvételét a partnerségi szerződések 
előkészítésében és végrehajtásában, 
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valamint a programok előkészítésében, 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében.

Or. en

Módosítás 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 100 %-os 
finanszírozási aránya engedélyezett.

(2) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések, csakúgy, 
mint a makroregionális fejlesztési alapok 
programprioritásainak keretében 
végrehajtott makroregionális projektek –
amelyek a jóváhagyott makroregionális 
stratégia legalább négy tagállamának 
területén megvalósuló nagyprojektek 
formáját öltik, valamint a versenyképesség 
és a foglalkoztatás ösztönzésére irányuló 
támogatási rendszert alkalmaznak –
100 %-os finanszírozási aránya 
engedélyezett.

Or. sk

Indokolás

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
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výške 100%.

Módosítás 1054
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 53 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 100 %-os 
finanszírozási aránya engedélyezett.

(2) A Bizottság vagy a tagállam 
kezdeményezésére vagy a Bizottság 
nevében végrehajtott technikai 
segítségnyújtási intézkedések 100 %-os 
finanszírozási aránya engedélyezett.

Or. en

Módosítás 1055
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 53 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Amennyiben állami társfinanszírozás 
szükséges, az magánbefektetéssel is 
kiváltható.

Or. de

Módosítás 1056
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az érintett művelet típusára vonatkozó 
átalány formájában meghatározott 

törölve
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százalékos arány alkalmazása;

Or. en

Módosítás 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés –b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a művelet nettó bevétele jelenértékének 
a kiszámítása, figyelembe véve a 
szennyező fizet elvet és adott esetben az 
érintett tagállam viszonylagos jólétével 
kapcsolatos méltányossági 
megfontolásokat.

b) a művelet nettó bevétele jelenértékének 
a kiszámítása, figyelembe véve 
valamennyi szállítási mód tekintetében a 
társadalmi és környezeti külső költségek 
internalizálását, a szennyező fizet elvet és 
az érintett tagállam viszonylagos jólétével 
kapcsolatos méltányossági 
megfontolásokat.

Or. en

Módosítás 1058
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A társfinanszírozandó művelet támogatható 
kiadása nem haladhatja meg a művelet 
nettó bevétel jelenértékével csökkentett, 
jelenértéken számított beruházási költségét, 
amelyet e módszerek egyikével számítottak 
ki.

A társfinanszírozandó művelet támogatható 
kiadása nem haladhatja meg a művelet 
nettó bevétel jelenértékével csökkentett, 
jelenértéken számított beruházási költségét, 
amelyet e módszerek egyikével számítottak 
ki, a fenntartható és alacsony szén-dioxid-
kibocsátású közlekedési infrastruktúrába 
való beruházások kivételével, amelyek 
esetében a támogatható kiadások a 
művelet beruházási költségeinek 
jelenértékével egyeznek meg.
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Or. de

Indokolás

Néhány szállítási mód köteles állandóan bevételeket termelni, míg más szállítási módok 
esetében nem létezik ez a kötelezettség. E szabály alkalmazása ahhoz vezetne, hogy azonos 
társfinanszírozási arány mellett összességében nagyobb lenne az uniós források rendelkezésre 
bocsátása az olyan projektek esetében, amelyeket máris teljes mértékben vagy csaknem teljes 
mértékben közpénzből finanszíroznak, míg azok a projektek, amelyek bevételeket termelnek, 
összehasonlítva kevesebb uniós forráshoz jutnának.

Módosítás 1059
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikk értelmében a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a fenti a) pontban 
említett átalány meghatározása 
érdekében.

törölve

Or. en

Módosítás 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikk értelmében a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a fenti a) pontban 
említett átalány meghatározása érdekében.

A 142. cikk értelmében a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a fenti a) pontban 
említett átalány és a fenti b) pontban 
említett módszer meghatározása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

A módszertan elfogadása általános hatókörű intézkedés, amelynek célja az alap jogalkotási 
aktus bizonyos nem alapvető elemeinek kiegészítése.

Módosítás 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 143. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárásnak 
megfelelően a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén elfogadja a b) pont szerinti 
módszertant.

törölve

Or. en

Indokolás

A módszertan elfogadása általános hatókörű intézkedés, amelynek célja az alap jogalkotási 
aktus bizonyos nem alapvető elemeinek kiegészítése.

Módosítás 1062
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés kizárólag azokra 
a műveletekre vonatkozik, amelyek teljes 
költsége meghaladja az 1 000 000 EUR-t.

(3) Az (1) és (2) bekezdés kizárólag azokra 
a műveletekre vonatkozik, amelyek teljes 
elszámolható költsége meghaladja az 
1 000 000 EUR-t.

Or. pt

Indokolás

Csak azon műveletek esetében van értelme a jövedelemtermelő műveletek – közismert nevén a 
finanszírozási rés – felülvizsgálatának, amelyek teljes elszámolható, nem pedig teljes 
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beruházási (elszámolható és nem elszámolható) költsége meghaladja az 1 000 000 EUR-t. 
Célja, hogy a kedvezményezett számára egyszerűbbé tegye a jelentkezési folyamatot, 
biztosítva a strukturális alapok elosztásának átláthatóságát.

Módosítás 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Számlák Rendszerének, 
az ESA módszertanának, valamint a 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelően, az (1) és (2) bekezdés szerinti 
nettó bevételek kiszámításánál nem kell 
figyelembe venni azokat a 
gazdasági ügyleteket, amelyek közös 
összevont mérleghez tartozó szervezetek 
között jönnek létre.

Or. es

Indokolás

Úgy véli, hogy a bevételek kiszámításakor nem kell figyelembe venni azokat, amelyek a közös 
összevont mérleghez tartozó szervezetek között létrejött ügyletekből származnak.

Módosítás 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 54 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Számlák Rendszerének, 
az ESA módszertanának, valamint a 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelően, az (1) és (2) bekezdés szerinti 
nettó bevételek kiszámításánál nem kell 
figyelembe venni azokat a 
gazdasági ügyleteket, amelyek közös 
összevont mérleghez tartozó szervezetek 
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között jönnek létre.

Or. es

Módosítás 1065
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor. A kiadások támogathatósági 
szabályai garantálják a köz- és 
magánszféra közötti partnerségek 
projektjei és a közszektor-irányítási 
szerződések szerinti projektek között.

Or. en

Módosítás 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás vagy 
a makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésben a 
tagállamok csoportja által megállapodott 
szabályok alapján történik, kivéve abban az 
esetben, ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.
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Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1067
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve abban az esetben, 
ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

(1) A kiadások támogathatóságának 
meghatározása a nemzeti szabályozás 
alapján történik, kivéve az európai területi 
együttműködési projektek keretében 
realizált kiadásokat és kivéve abban az 
esetben, ha e rendeletben vagy az alapokra 
vonatkozó szabályokban, illetve azok 
alapján egyedi szabályok megállapítására 
kerül sor.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a különböző tagállamok magánszférabeli szereplőit ne érje 
versenytorzulás a területi együttműködési programok kidolgozásakor, feltétlenül szükség van 
egy közös rendszerre.

Módosítás 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A KSK-alapokból nem ítélhető meg 
támogatás olyan műveletekre, amelyeket 
fizikailag befejeztek vagy teljes egészében 
végrehajtottak, mielőtt a program 
finanszírozására irányuló kérelmet a 

törölve
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kedvezményezett az irányító hatósághoz 
benyújtja, tekintet nélkül arra, hogy a 
kedvezményezett teljesítette-e az összes 
kapcsolódó kifizetést.

Or. en

Módosítás 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A KSK-alapokból nem ítélhető meg 
támogatás olyan műveletekre, amelyeket 
fizikailag befejeztek vagy teljes egészében 
végrehajtottak, mielőtt a program 
finanszírozására irányuló kérelmet a 
kedvezményezett az irányító hatósághoz 
benyújtja, tekintet nélkül arra, hogy a 
kedvezményezett teljesítette-e az összes 
kapcsolódó kifizetést.

törölve

Or. es

Módosítás 1070
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) E cikk nem érinti a Bizottság 
kezdeményezésére történő technikai 
segítségnyújtásra való jogosultság 51. 
cikkben leírt szabályait.

(5) E cikk nem érinti a technikai 
segítségnyújtásra való jogosultság 51. 
cikkben leírt szabályait.

Or. en



PE491.054v01-00 150/166 AM\903903HU.doc

HU

Módosítás 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Valamely művelet egy vagy több KSK-
alapból, valamint más uniós eszközökből is 
kaphat támogatást, feltéve hogy az egyik 
KSK-alapból történő költségtérítésre 
vonatkozó kifizetési kérelemben megadott 
kiadási tétel nem kap támogatást egy másik 
alapból vagy uniós eszközből, sem 
ugyanabból az alapból egy másik program 
keretében.

(8) Valamely művelet egy vagy több KSK-
alapból, valamint más uniós eszközökből is 
kaphat támogatást, feltéve hogy az egyik 
KSK-alapból történő költségtérítésre 
vonatkozó kifizetési kérelemben megadott 
kiadási tétel nem kap támogatást egy másik 
alapból vagy uniós eszközből, sem 
ugyanabból az alapból egy másik program 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjának keretében.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1072
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 8 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az egy régión keresztül nyújtott 
támogatást teljes mértékben vissza kell 
fizetni, ha a kedvezményezett egy másik 
régióba, tagállamba vagy az EU-n kívülre 
települ át.

Or. en

Módosítás 1073
Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 55 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) az európai területi együttműködési 
programok alá tartozó műveletek esetében 
a Bizottság egyedi támogatási rendszert 
vezet be a szereplők közötti bármilyen 
versenytorzulás elkerülése érdekében.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy a különböző tagállamok magánszférabeli szereplőit ne érje 
versenytorzulás a területi együttműködési programok kidolgozásakor, feltétlenül szükség van 
egy közös rendszerre.

Módosítás 1074
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 57 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
100 000 EUR-t nem meghaladó támogatás;

c) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
200 000 EUR-t nem meghaladó támogatás, 
illetve csoportosított projektek vagy 
hálózatba szervezett cselekvések esetében 
7–10%-os támogatás;

Or. en

Módosítás 1075
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 57 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) közpénzekből folyósított egyösszegű, c) közpénzekből folyósított egyösszegű, 
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100 000 EUR-t nem meghaladó támogatás; 100 000 EUR-t nem meghaladó uniós
támogatás;

Or. de

Indokolás

Itt tisztázni kell, hogy a finanszírozás esetében nem egyszerűen „közpénzekről”, hanem az EU 
által biztosított forrásokról van szó.

Módosítás 1076
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 57 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) százalékban meghatározott átalánydíjas 
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára.

d) százalékban meghatározott átalánydíjas 
finanszírozás alkalmazása egy vagy több 
meghatározott költségkategóriára. Ezek az 
átalánydíjak magukban foglalják az 
elszámolt óradíjakat is.

Or. de

Módosítás 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 57 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A vállalkozások körében csak a kis-
és középvállalkozások jogosultak 
támogatásokra.

Or. en
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Módosítás 1078
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közvetlen költségek 20%-
áig terjedő átalány, amikor az átalányt egy 
igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

a) a támogatható közvetlen költségek 30%-
áig terjedő átalány, amikor az átalányt egy 
igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

Or. de

Módosítás 1079
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közvetlen költségek 20%-
áig terjedő átalány, amikor az átalányt egy 
igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

a) a támogatható közvetlen költségek 25%-
áig terjedő átalány, amikor az átalányt egy 
igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

Or. de

Indokolás

A közvetett költségek átalánydíjai hozzájárulnak az irányítás egyszerűsítéséhez. Ahhoz, hogy 
ez a hatás teljes mértékben kibontakozhasson, az átalánydíjakat a helyi szükségleteknek 
megfelelően kismértékben emelni kell.
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Módosítás 1080
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közvetlen költségek 20 
%-áig terjedő átalány, amikor az átalányt 
egy igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

a) a támogatható közvetlen költségek 25 
%-áig terjedő átalány, amikor az átalányt 
egy igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

Or. en

Indokolás

Az átalány százalékos értékeit növelni kell, mivel azok és más egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek a kohéziós politika terén helyi szinten, azaz a 
kedvezményezettek, például a kisvállalkozások és a vidékfejlesztés szintjén végzett munka 
egyszerűsítésének és racionalizálásának legfontosabb eszközei közé tartoznak.

Módosítás 1081
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a támogatható közvetlen költségek 
20 %-áig terjedő átalány, amikor az 
átalányt egy igazságos, méltányos és 
ellenőrizhető számítási módszerrel 
számítják ki, illetve egy olyan módszerrel, 
amelyet a teljes egészében a tagállam által 
finanszírozott, hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;

a) a támogatható közvetlen költségek 25 
%-áig terjedő átalány, amikor az átalányt 
egy igazságos, méltányos és ellenőrizhető 
számítási módszerrel számítják ki, illetve 
egy olyan módszerrel, amelyet a teljes 
egészében a tagállam által finanszírozott, 
hasonló típusú műveletek és 
kedvezményezettek esetében alkalmazott 
támogatási konstrukcióknál használnak;
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Or. en

Módosítás 1082
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15%-áig terjedő átalány;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 20%-áig terjedő átalány;

Or. de

Indokolás

A közvetett költségek átalánydíjai hozzájárulnak az irányítás egyszerűsítéséhez. Ahhoz, hogy 
ez a hatás teljes mértékben kibontakozhasson, az átalánydíjakat a helyi szükségleteknek 
megfelelően kismértékben emelni kell.

Módosítás 1083
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15 %-áig terjedő átalány;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 20 %-áig terjedő átalány;

Or. en

Indokolás

Az átalány százalékos értékeit növelni kell, mivel azok és más egyszerűsített 
költségelszámolási módszerek a kohéziós politika terén helyi szinten, azaz a 
kedvezményezettek, például a kisvállalkozások és a vidékfejlesztés szintjén végzett munka 
egyszerűsítésének és racionalizálásának legfontosabb eszközei közé tartoznak.

Módosítás 1084
Joachim Zeller
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 58 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 15 %-áig terjedő átalány;

b) a támogatható közvetlen személyzeti 
költségek 20 %-áig terjedő átalány;

Or. en

Módosítás 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A munkálatok, javak, szolgáltatások, 
föld és ingatlan formájában történő 
természetbeni hozzájárulás, amely nem 
igazolható számlákkal vagy más azonos 
bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal, 
támogatható lehet, feltéve hogy a KSK-
alapok és a program támogathatósági 
szabályai ezt megengedik, és valamennyi 
alábbi feltétel teljesül:

(1) A munkálatok, javak, szolgáltatások, 
föld és ingatlan formájában történő 
természetbeni hozzájárulás, amely nem 
igazolható számlákkal vagy más azonos 
bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal, 
támogatható lehet, feltéve hogy a KSK-
alapok, a program és a makroregionális 
fejlesztési alap programjának
támogathatósági szabályai ezt megengedik, 
és valamennyi alábbi feltétel teljesül:

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a programra vonatkozó támogathatósági 
szabályok azt lehetővé teszik;

a) a programra vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjára vonatkozó 
támogathatósági szabályok azt lehetővé 
teszik;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1087
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett művelet teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A környezetmegőrzést szolgáló 
kivételes és kellően indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhető.

b) beépített földterület vásárlása esetén az 
érintett művelet teljes támogatható 
kiadásának 10%-át meghaladó érték. A 
környezetmegőrzést szolgáló kivételes és 
kellően indokolt esetekben magasabb 
százalékarány is megengedhető.

Or. de

Indokolás

E módosítás célja annak elérése, hogy a parlagon heverő területeket korlátlanul 
támogathatóként lehessen besorolni. Ezáltal nem határozható meg felső határ a támogatás 
összköltsége tekintetében.

Módosítás 1088
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett művelet teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A környezetmegőrzést szolgáló 
kivételes és kellően indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhető.

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett művelet 
földterületre vonatkoztatott teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó
érték. A környezetmegőrzést szolgáló 
kivételes és kellően indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhető.

Or. de

Indokolás

Pontosítás a Bizottsággal folytatott megbeszélést követően. Konkretizálja a Bizottság 
szándékát és a máris fennálló gyakorlatot, miszerint ez a szabály egyedül a földterületre 
vonatkozik, az adott esetben azon található építmény támogatási összegére nem.

Módosítás 1089
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett művelet teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A környezetmegőrzést szolgáló 
kivételes és kellően indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhető.

b) beépített és be nem épített földterület 
vásárlása esetén az érintett művelet be nem 
épített földterületre vonatkozó teljes 
támogatható kiadásának 10%-át meghaladó 
érték. A környezetmegőrzést szolgáló 
kivételes és kellően indokolt esetekben 
magasabb százalékarány is megengedhető.

Or. de

Indokolás

A megfogalmazást úgy kell pontosítani, hogy a támogatható kiadások 10%-ára való 
korlátozás kizárólag a be nem épített földterületre vonatkozik (ez szakértői értékbecsléssel 
vagy hasonló elemzéssel állapítható meg).

Módosítás 1090
Herbert Dorfmann
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben a támogatások 
kedvezményezettjei számára ezek 
tényleges költséget jelentenek a fellépés 
vagy projektmegvalósítás során.

Or. it

Indokolás

A különböző programok kedvezményezettjei némelyikének az áfa ugyanolyan költséget jelent, 
mint a beruházások megvalósítási költsége vagy a műszaki és általános költségek. Különösen 
azon néhány kedvezményezetti kör esetében, ahol sem az áfa-mentességre, sem a későbbi áfa-
visszaigénylésre nincs lehetőség, ez a költség olyan akadályt jelent, amelynek hatására a 
potenciális igénylők nem fogják benyújtani a támogatási igényüket.

Módosítás 1091
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek.
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infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

Or. de

Módosítás 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a nemzeti jogszabályok alapján 
nem visszaigényelhető héa-összegek.

Or. en

Módosítás 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a nemzeti jogszabályok alapján 
nem visszaigényelhető héa-összegek.
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infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

Or. en

Módosítás 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a nemzeti jogszabályok alapján 
nem visszaigényelhető héa-összegek.

Or. en

Módosítás 1095
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 

c) visszaigényelhető hozzáadottérték-adó.
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amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

Or. en

Módosítás 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból támogatott 
műveletek, a (2) és (3) bekezdésben és az 
alapokra vonatkozó rendelkezésekben leírt 
kivételekkel, a számukra a támogatást 
biztosító program által lefedett területeken 
valósulnak meg (a továbbiakban: 
programterület).

(1) A KSK-alapokból támogatott 
műveletek, a (2) és (3) bekezdésben és az 
alapokra vonatkozó rendelkezésekben leírt 
kivételekkel, a számukra a támogatást 
biztosító program által lefedett területeken 
valósulnak meg (a továbbiakban: 
programterület, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programterülete).

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóság elfogadhatja, hogy 
egy műveletet a programterületen kívül, 
azonban az Unión belül hajtanak végre, 
feltéve hogy az összes alábbi feltétel 
teljesül:

(2) Az irányító hatóság elfogadhatja, hogy 
egy műveletet a programterületen vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programterületén kívül, azonban az Unión 
belül hajtanak végre, feltéve, hogy az 
összes alábbi feltétel teljesül:
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Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a művelet a programterület javát 
szolgálja;

a) a művelet a programterület vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programterületének javát szolgálja;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10 %-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 3 %-át;

b) a program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának keretében a 
programterületen kívül eső műveletekre 
allokált teljes összeg nem haladja meg az 
ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ETHA-ból a prioritásra szánt támogatás 
10 %-át, illetve az EMVA esetében az 
alapból a programra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjára szánt támogatás 3 %-át;

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10 %-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 3 %-át;

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10 %-át, illetve az EMVA
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 5 %-át;

Or. en

Módosítás 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
nem haladja meg az ERFA-ból, a Kohéziós 
Alapból és az ETHA-ból a prioritásra szánt 
támogatás 10 %-át, illetve az EMVA 
esetében az alapból a programra szánt 
támogatás 3 %-át;

b) a program keretében a programterületen 
kívül eső műveletekre allokált teljes összeg 
legalább 1 %, de nem haladja meg az 
ERFA-ból, a Kohéziós Alapból és az 
ETHA-ból a prioritásra szánt támogatás 
10 %-át, illetve az EMVA esetében az 
alapból a programra szánt támogatás 3 %-
át; ezek az összegek a 87. cikk (2) 
bekezdése c) pontjának v. és vi. 
alpontjában említett intézkedésekre 
allokálhatók;

Or. fr
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Indokolás

A partnereket arra kell ösztönözni, hogy a területi kohézió elvének tényleges megvalósítása 
érdekében keretük egy részét a programjuk területén kívül, például határokon átnyúló, 
transznacionális és régióközi együttműködési intézkedésekbe, valamint makroregionális és a 
tengeri medencékkel kapcsolatos stratégiákba ruházzák be.

Módosítás 1102
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a monitoringbizottság elfogadta a 
műveletet vagy az érintett műveletek 
típusait;

törölve

Or. en

Módosítás 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 60 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a programért felelős hatóságokra a 
művelettel kapcsolatosan háruló irányítási 
és ellenőrzési kötelezettségeket azon 
programért felelős hatóságok teljesítik, 
amelynek keretében az adott művelet 
támogatásra kerül, vagy ezek a hatóságok 
megállapodást kötnek a művelet 
végrehajtása szerint terület hatóságaival.

d) a programért vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjáért felelős 
hatóságokra a művelettel kapcsolatosan 
háruló irányítási és ellenőrzési 
kötelezettségeket azon programért vagy a 
makroregionális fejlesztési alap azon 
programjáért felelős hatóságok teljesítik, 
amelynek keretében az adott művelet 
támogatásra kerül, vagy ezek a hatóságok 
megállapodást kötnek a művelet 
végrehajtása szerint terület hatóságaival.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.


