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Módosítás 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított tíz éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

Or. de

Indokolás

Vö. a 77. cikkel; az Európai Parlament 2011. július 5-i állásfoglalása a Bizottság ötödik 
kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról (2011/2035(INI))

Módosítás 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított tíz éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

Or. en
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Módosítás 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik:

A KSK-alapokból valamely 
infrastrukturális vagy termelő beruházást 
magában foglaló műveletre fordított 
támogatás akkor fizetendő vissza, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított öt éven belül, illetve, 
ha van ilyen, az állami támogatásról szóló 
szabályozás szerinti időtartamon belül, a 
következők valamelyike történik, kivéve 
ha, a vonatkozó jogszabályok értelmében, 
hasznos élettartamuk lejárt, vagy ha az 
értékcsökkenés miatt kivezették a 
könyvelésből.

Or. es

Indokolás

A berendezések – elsősorban a K+F berendezésekre – fordított beruházások hasznos 
élettartam nem éri el az öt éves időszakot, vagy független a műveletektől. Ezért úgy véli, ezen 
eseteknek kivételt kell képezniük. 

Módosítás 1107
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az infrastruktúra valamely elemében 
tulajdonosváltás következik be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy állami 
szervezet jogtalan előnyhöz jut; vagy

b) az infrastruktúra valamely elemében 
tulajdonosváltás következik be, amelynek 
eredményeként egy cég vagy állami 
szervezet jogtalan előnyhöz jut, kivéve ha 
a strukturális alapokkal társfinanszírozott 
infrastruktúrák hasznosítását vagy 
tulajdonjogát az uniós joggal 
összhangban álló valamely versenyképes 
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ajánlat alapján ruházzák át; vagy

Or. en

Módosítás 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 25 millió euró feletti projektek
értékelésekor a Bizottságnak minden 
szükséges információval rendelkeznie kell 
annak becsléséhez, hogy az alapok 
pénzügyi hozzájárulása a meglévő az 
Európai Unióban a már meglévő 
helyszínekhez jelentős 
munkahelymegszűnéshez vezet-e, annak 
biztosítása érdekében, hogy a közösségi 
finanszírozás ne támogassa a működés 
áthelyezését az Unión belül.

Or. de

Módosítás 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azoknál az ESZA-ból, valamint a többi 
KSK-alapból támogatott műveleteknél, 
amelyek nem infrastrukturális vagy 
termelő beruházások, az alapból történő 
támogatás csak akkor fizetendő vissza, ha 
az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
értelmében a beruházás fenntartásra 
kötelezett, és ha az ezekben a 
szabályokban meghatározott időszakon 

(2) Azoknál az ESZA-ból, valamint a többi 
KSK-alapból támogatott műveleteknél, 
amelyek nem infrastrukturális vagy 
termelő beruházások, az alapból történő 
támogatás csak akkor fizetendő vissza, ha 
az állami támogatásra vonatkozó szabályok 
értelmében a beruházás fenntartásra 
kötelezett, és ha a termelő tevékenység tíz 
éven belül megszűnik vagy áthelyezésre 
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belül a termelő tevékenység megszűnik 
vagy áthelyezésre kerül.

kerül.

Or. en

Módosítás 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az olyan pénzügyi eszközökhöz vagy 
azokból vagy művelethez nyújtott 
hozzájárulásokra, amelyek esetében a 
termelő tevékenység nem csalásból eredő 
csődeset következtében szűnik meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az olyan műveletekre, amelyek esetében a 
termelő tevékenység nem csalásból eredő 
csődeset következtében szűnik meg.

Or. en

Módosítás 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 61 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
azon műveletekre, amelyek célja ingó 
vagyon megszerzése, a vonatkozó 
jogszabályok értelmében akkor sem, ha 
hasznos élettartamuk lejárt, vagy ha az 
értékcsökkenés miatt kivezették a 
könyvelésből.

Or. es

Indokolás

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
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cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 
que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Módosítás 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok feladatai A tagállamok és a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjának feladatai

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási és 
ellenőrzési kötelezettségeket, továbbá 
vállalják az ezek eredményeként jelentkező 
feladatokat, amelyeket a költségvetési 
rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek a 
programok irányításáért és ellenőrzéséért.

(1) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja teljesítik az irányítási és
ellenőrzési kötelezettségeket, továbbá 
vállalják az ezek eredményeként jelentkező 
feladatokat, amelyeket a költségvetési 
rendeletben és az alapokra vonatkozó 
szabályokban a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek a 
programok irányításáért és ellenőrzéséért.
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A makroregionális fejlesztési alap 
programjának irányításáért és 
ellenőrzéséért a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja felelős.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
programok irányítási és ellenőrzési 
rendszereinek felállítása az alapokra 
vonatkozó szabályok rendelkezései szerint 
történik, és hogy a rendszerek 
eredményesen működnek.

(2) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapokat létrehozó tagállamok 
csoportjai biztosítják, hogy a programok 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
felállítása az alapokra vonatkozó szabályok 
rendelkezései szerint történik, és hogy a 
rendszerek eredményesen működnek.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1115
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egy független vizsgálati 
és panaszkezelési eljárást a hoznak létre 
és működtetnek a KSK-alapok által 

törölve
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társfinanszírozott műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak ezen vizsgálatok 
eredményeit.

Or. en

Módosítás 1116
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egy független vizsgálati 
és panaszkezelési eljárást a hoznak létre és 
működtetnek a KSK-alapok által 
társfinanszírozott műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a
tagállamnak jelentenie kell a Bizottságnak 
ezen vizsgálatok eredményeit.

(3) A tagállamok az irányító hatóság és a 
kedvezményezett képviseleti szervezete 
között mindkét fél egyenlő képviseletét, 
valamint az eljárás függetlenségét 
biztosító vizsgálati és panaszkezelési 
eljárást a hoznak létre és működtetnek a 
KSK-alapok által társfinanszírozott 
műveletek kiválasztásával, elvégzésével, 
ellenőrzésével és kifizetésével, vagy
végrehajtásával kapcsolatos panaszokra. A
tagállamnak jelentenie kell a Bizottságnak 
ezen vizsgálatok eredményeit és a 
megoldási javaslatokat az 5. cikkben 
említett irányító hatóságok, 
kedvezményezettek és partnerek 
információs portáljának végrehajtása 
céljából;

Or. en

Módosítás 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok egy független vizsgálati 
és panaszkezelési eljárást a hoznak létre és 
működtetnek a KSK-alapok által 
társfinanszírozott műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a Bizottságnak 
ezen vizsgálatok eredményeit.

(3) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapokat létrehozó tagállamok 
csoportjai egy független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást a hoznak létre és 
működtetnek a KSK-alapok által 
társfinanszírozott műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjának jelentenie kell a Bizottságnak 
ezen vizsgálatok eredményeit.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által, végrehajtási jogi aktusok 
révén lefektetett feltételeknek és 
szabályoknak megfelelően létrehozott 
elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül 
történik. E végrehajtási aktusok a 143. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárás keretében kerülnek elfogadásra.

(4) A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja és a Bizottság között minden 
hivatalos információcsere a Bizottság által, 
végrehajtási jogi aktusok révén lefektetett 
feltételeknek és szabályoknak megfelelően 
létrehozott elektronikus adatcsere-
rendszeren keresztül történik. E 
végrehajtási aktusok a 143. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárás keretében kerülnek elfogadásra.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1119
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által, végrehajtási jogi aktusok 
révén lefektetett feltételeknek és 
szabályoknak megfelelően létrehozott 
elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül 
történik. E végrehajtási aktusok a 143. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárás keretében kerülnek elfogadásra.

(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által, végrehajtási jogi aktusok 
révén lefektetett feltételeknek és 
szabályoknak megfelelően létrehozott 
elektronikus adatcsere-rendszeren keresztül 
történik. E végrehajtási aktusok a 143. cikk 
(3) bekezdésében meghatározott vizsgálati 
eljárás keretében kerülnek elfogadásra. Az 
adatokat minden lehetséges esetben 
nemek szerint kell bontani.

Or. en

Módosítás 1120
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Indokolás

A cél az olyan testületek és szervek elburjánzásának elkerülése, amelyek az irányító és 
ellenőrzési rendszereket még összetettebbé tennék. Noha az Európai Parlament már hozott 
más döntéseket ezzel a kérdéssel kapcsolatban, meggyőződésünk szerint a REGI Bizottságnak 
világossá kell tennie az akkreditációs eljárással kapcsolatos álláspontját.

Módosítás 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A költségvetési rendelet [56. cikke (3) 
bekezdésének] megfelelően, a KSK-alapok 
keretében történő kiadások irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős testületeket egy 
minisztériumi szintű akkreditáló hatóság 
hivatalos határozatban akkreditálja.

(1) A költségvetési rendelet [56. cikke (3) 
bekezdésének] megfelelően, a KSK-alapok 
keretében történő kiadások irányításáért és 
ellenőrzéséért felelős testületeket egy 
minisztériumi szintű akkreditáló hatóság 
hivatalos határozatban akkreditálja, 
amennyiben a Bizottság az utolsó 
támogatási időszakokban kellő bizalomra 
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tudott szert tenni a tagállam igazgatási 
struktúráival szemben.

Or. de

Módosítás 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az elmúlt támogatási 
időszakok alapján bizonytalannak ítélik 
meg egy tagállam igazgatóságának 
terhelhetőségét, a Bizottság átveszi az 
akkreditáló hatóság feladatait.

Or. de

Módosítás 1125
Ivars Godmanis

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az akkreditáló hatóság felügyeli az 
akkreditált testületet, és hivatalos 
határozatban visszavonja az akkreditációt, 
ha egy vagy több akkreditációs kritérium 
már nem teljesül, kivéve abban az esetben, 
ha az érintett testület megteszi a szükséges 
jogorvoslati lépéseket az akkreditáló 
hatóság által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. Az akkreditáló hatóság azonnal 
értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidőt határoz meg egy akkreditált 
testület számára, illetve amennyiben 
visszavonja az akkreditációt.

(4) Az akkreditáló hatóság felügyeli az 
akkreditált testületet, és hivatalos 
határozatban visszavonja az akkreditációt, 
ha egy vagy több akkreditációs kritérium 
már nem teljesül, kivéve abban az esetben, 
ha az érintett testület megteszi a szükséges 
jogorvoslati lépéseket az akkreditáló 
hatóság által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. Az akkreditáló hatóság azonnal 
értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidőt határoz meg egy akkreditált 
testület számára, illetve amennyiben 
visszavonja az akkreditációt. A tagállam 
dönthet úgy, hogy nem hoz létre külön 
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akkreditáló hatóságot, az akkreditációs 
eljárást azonban már létező független 
testület keretében kell biztosítania;

Or. en

Módosítás 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam kijelölhet egy koordináló 
testületet, amelynek feladatai a 
következők: a Bizottsággal való 
kapcsolattartás és a Bizottság tájékoztatása, 
az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának előmozdítása, összefoglaló 
jelentés készítése, amely nemzeti szintű 
áttekintést nyújt valamennyi igazgatási 
nyilatkozatról és könyvvizsgálói 
véleményről, valamint a gyakori 
hiányosságokkal kapcsolatban végrehajtott 
jogorvoslati lépések koordinálása.

(5) A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja kijelölhet egy koordináló 
testületet, amelynek feladatai a 
következők: a Bizottsággal való 
kapcsolattartás és a Bizottság tájékoztatása, 
az uniós szabályok összehangolt 
alkalmazásának előmozdítása, összefoglaló 
jelentés készítése, amely nemzeti szintű 
áttekintést nyújt valamennyi igazgatási 
nyilatkozatról és könyvvizsgálói 
véleményről, valamint a gyakori 
hiányosságokkal kapcsolatban végrehajtott 
jogorvoslati lépések koordinálása.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 64 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság évente jelentést tesz közzé 
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azokról az intézkedésekről, amelyeket a 
Bizottság és a tagállamok az 
egyszerűsítéshez való hozzájárulás 
jegyében hoztak meg (4. cikk (10) 
bekezdés). Ennek során minden esetben 
figyelembe kell venni az arányosság elvét 
(4. cikk (5) bekezdés).

Or. de

Módosítás 1128
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelő irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen működnek a 
programok végrehajtása során.

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk, az éves ellenőrzési jelentések, 
az éves könyvvizsgálói vélemény, az éves 
végrehajtási jelentés, valamint a nemzeti és 
uniós testületek által végzett ellenőrzések 
alapján meggyőződik arról, hogy a 
tagállamok felállították az e rendeletnek és 
az alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelő irányítási és ellenőrzési 
rendszereket, és hogy ezek a rendszerek 
eredményesen működnek a programok 
végrehajtása során.

Or. de

Módosítás 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló (1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
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információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelő irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen működnek a 
programok végrehajtása során.

információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási 
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapokat 
létrehozó tagállamok csoportjai 
felállították az e rendeletnek és az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelő 
irányítási és ellenőrzési rendszereket, és 
hogy ezek a rendszerek eredményesen 
működnek a programok végrehajtása során.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztségviselői vagy meghatalmazott 
képviselői ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek megfelelő
előzetes értesítést követően. Az ilyen 
ellenőrzések vagy helyszíni ellenőrzések 
kiterjedhetnek különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára a programban 
vagy annak egy részében, a műveletek 
ellenőrzésére, valamint a műveletek vagy 
operatív programok hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának 
értékelésére. A tagállamok tisztségviselői 
vagy meghatalmazott képviselői is részt 

A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztségviselői vagy meghatalmazott 
képviselői ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek – a sürgős 
esetek kivételével – legalább tíz 
munkanapos előzetes értesítést követően. 
Az ilyen ellenőrzések vagy helyszíni 
ellenőrzések kiterjedhetnek különösen az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
eredményes működésének vizsgálatára a 
programban vagy annak egy részében, a 
műveletek ellenőrzésére, valamint a 
műveletek vagy operatív programok 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának értékelésére. A 
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vehetnek ezekben az ellenőrzésekben. tagállamok tisztségviselői vagy 
meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

Or. en

Indokolás

A módosítás ismételten bevezeti a jelenlegi programozási időszakban kialakult jelenlegi 
gyakorlatot (1083/2006/EK rendelet 72. cikk).

Módosítás 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztségviselői vagy meghatalmazott 
képviselői ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek megfelelő 
előzetes értesítést követően. Az ilyen 
ellenőrzések vagy helyszíni ellenőrzések 
kiterjedhetnek különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára a programban 
vagy annak egy részében, a műveletek 
ellenőrzésére, valamint a műveletek vagy 
operatív programok hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának 
értékelésére. A tagállamok tisztségviselői 
vagy meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapokat létrehozó tagállamok 
csoportjai által végrehajtott ellenőrzések 
sérelme nélkül, a Bizottság tisztségviselői 
vagy meghatalmazott képviselői 
ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek megfelelő 
előzetes értesítést követően. Az ilyen 
ellenőrzések vagy helyszíni ellenőrzések 
kiterjedhetnek különösen az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára a programban 
vagy annak egy részében, a műveletek 
ellenőrzésére, valamint a műveletek vagy 
operatív programok hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásának 
értékelésére. A tagállamok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 
tisztségviselői vagy meghatalmazott 
képviselői is részt vehetnek ezekben az 
ellenőrzésekben.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság helyszíni ellenőrzések 
végzésére felhatalmazott tisztviselői vagy 
képviselői hozzáférnek a KSK-alapokból 
támogatott műveletekkel, illetve az 
irányítási és ellenőrzési rendszerekkel 
kapcsolatos minden nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok a Bizottság kérésére 
másolatot adnak ezekről a 
nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról.

A Bizottság helyszíni ellenőrzések 
végzésére felhatalmazott tisztviselői vagy 
képviselői hozzáférnek a KSK-alapokból 
támogatott műveletekkel, illetve az 
irányítási és ellenőrzési rendszerekkel 
kapcsolatos minden nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapokat 
létrehozó tagállamok csoportjai a 
Bizottság kérésére másolatot adnak ezekről 
a nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság előírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és ellenőrzési 
rendszereik eredményes működésének 

(3) A Bizottság előírhatja a tagállamoknak 
vagy a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának olyan 
intézkedések végrehajtását, amelyek 
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vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

szükségesek irányítási és ellenőrzési 
rendszereik eredményes működésének 
vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja a KSK-alapokból 
társfinanszírozott műveletek kiválasztását 
vagy végrehajtását, illetve az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
vagy a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportját arra, hogy 
kivizsgálja a KSK-alapokból 
társfinanszírozott műveletek kiválasztását 
vagy végrehajtását, illetve az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1135
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 65 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

<> (4a) Ellenőrzéseket az SBA „csak egy” 
elvével összhangban lehet elvégezni, és 
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azoknak arányosnak kell lennie az érintett 
művelet számára elkülönített állami 
támogatás összegével és a kockázat 
mértékével. Az alkalmazandó szabályokat 
az alapok 143. cikkben említett 
koordinációs bizottsága határozza meg;

Or. en

Módosítás 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió költségvetési 
kötelezettségvállalásait az egyes 
programok vonatkozásában a 2014. január 
1. és 2020. december 31. közötti 
időszakban minden alap tekintetében éves 
részletekben teljesítik. A Bizottság 
programot jóváhagyó határozata képezi a 
költségvetési rendelet 75. cikke (2) 
bekezdése szerinti finanszírozási 
határozatot, és – az érintett tagállam 
értesítése után – az említett rendelet 
szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Az Unió költségvetési 
kötelezettségvállalásait az egyes 
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
vonatkozásában a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakban minden 
alap tekintetében éves részletekben 
teljesítik. A Bizottság programot vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programját jóváhagyó határozata képezi a 
költségvetési rendelet 75. cikke (2) 
bekezdése szerinti finanszírozási 
határozatot, és – az érintett tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 
értesítése után – az említett rendelet 
szerinti jogi kötelezettségvállalást.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1137
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Or. de

Módosítás 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Or. es

Módosítás 1139
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Or. en
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Módosítás 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának módosítását jóváhagyó 
bizottsági határozatot követően kerül sor.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1141
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 66 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. és II. fejezet rendelkezései 
semmilyen módon nem akadályozhatják a 
kedvezményezettnek járó állami 
támogatás teljes összegének kifizetését, és 
nem érinthetik hátrányosan a 
kedvezményezettnek a projekt sikeres 
végrehajtásához fűződő gazdasági és 
pénzügyi érdekeit;

Or. en

Módosítás 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kifizetés történhet előfinanszírozás, 
időközi kifizetések, adott esetben az éves 
egyenleg kifizetése, valamint 
végsőegyenleg-kifizetés formájában.

(2) A kifizetés történhet előfinanszírozás, 
időközi kifizetések, valamint 
végsőegyenleg-kifizetés formájában.

Or. fr

Módosítás 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 67 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A kifizetés történhet előfinanszírozás, 
időközi kifizetések, adott esetben az éves 
egyenleg kifizetése, valamint 
végsőegyenleg-kifizetés formájában.

(2) A kifizetés történhet előfinanszírozás, 
időközi kifizetések, valamint 
végsőegyenleg-kifizetés formájában.

Or. it

Indokolás

Úgy véljük, hogy az éves záróelszámolás növelheti az irányító hatóságok adminisztratív 
terheit.

Módosítás 1144
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 67 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A kedvezményezettek nem 
kötelezhetők az állami források egy 
részének megelőlegezésére: a tagállamok 
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a művelet indokolatlan megszakadásának 
elkerülése érdekében időben biztosítják a 
művelet finanszírozását, valamint az 
időközi kifizetéseket a kezdeti szakasz és a 
nyomon követési szakaszok kezdete előtt;

Or. en

Módosítás 1145
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 67 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A rögzített határidők elmulasztása 
vagy az ügyek feldolgozásának késedelme 
miatt a kedvezményezettek részére 
késedelmesen teljesített kifizetésekre a 
kifizetési feltételekre vonatkozó uniós jog 
szerinti késedelmi kamat alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 1146
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 67 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Nem kötelesek bankgaranciát 
nyújtani az elismert kedvezményezettek, a 
nem bankgaranciák nyújtására képes 
képviselő közvetítő szervezetek, valamint 
azok a személyek, akik állami 
finanszírozás révén már intézkedtek. Az 
irányító hatóságok mindenesetre kötelesek 
a bankgaranciák használatát csökkenteni 
és más típusú garanciákat előnyben 
részesíteni. A 63. cikk (3) bekezdése 
szerinti vitarendezési fórumok 
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felhatalmazást kapnak az e területre 
vonatkozó panaszok kezelésére.

Or. en

Módosítás 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok által benyújtott 
programokban megállapított összegeket, az 
előre jelzett kiadásokat, a kiadási 
kimutatásokat, a kifizetési kérelmeket, az 
éves beszámolókat, valamint az éves és a 
záró végrehajtási jelentésekben említett 
kiadásokat EUR-ban kell megadni.

A tagállamok által benyújtott 
programokban vagy a makroregionális 
fejlesztési alapoknak a makroregionális 
fejlesztési alapokat létrehozó tagállamok 
csoportjai által benyújtott programjaiban 
megállapított összegeket, az előre jelzett 
kiadásokat, a kiadási kimutatásokat, a 
kifizetési kérelmeket, az éves 
beszámolókat, valamint az éves és a záró 
végrehajtási jelentésekben említett 
kiadásokat EUR-ban kell megadni.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 71 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

71a. cikk
Az előfinanszírozás felhasználásának 

általános elve
Az előfinanszírozás kizárólag a 
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kedvezményezetteknek a program 
végrehajtása céljára történő kifizetésekre 
használható fel. Erre a célra az 
előfinanszírozást haladéktalanul a felelős 
testület rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslat 72. cikkének (2) 
bekezdése azt írja elő, hogy az általános elv kizárólag a kezdeti előfinanszírozás tekintetében 
alkalmazandó. A módosítás ezt a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó 
minden alap tekintetében közös, valamennyi előfinanszírozásra alkalmazandó általános 
szabállyá kívánja tenni.

Módosítás 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 72 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A program jóváhagyásáról szóló 
határozatát követően a Bizottság a teljes 
programozási időszakra átutalja az első 
előfinanszírozás összegét. A kezdeti 
előfinanszírozási összeg részletekben kerül 
folyósításra a költségvetési 
szükségleteknek megfelelően. A részletek 
összegét az alapokra vonatkozó szabályok 
határozzák meg.

(1) A program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
jóváhagyásáról szóló határozatát követően 
a Bizottság a teljes programozási időszakra 
átutalja az első előfinanszírozás összegét. 
A kezdeti előfinanszírozási összeg 
részletekben kerül folyósításra a 
költségvetési szükségleteknek megfelelően. 
A részletek összegét az alapokra vonatkozó 
szabályok határozzák meg.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előfinanszírozás kizárólag a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtása céljára történő kifizetésekre 
használható fel. Erre a célra az 
előfinanszírozást haladéktalanul a felelős 
testület rendelkezésére kell bocsátani.

törölve

Or. en

Indokolás

Úgy tűnik, hogy a közös rendelkezésekről szóló rendeletre irányuló javaslat 72. cikkének (2) 
bekezdése azt írja elő, hogy az általános elv kizárólag a kezdeti előfinanszírozás tekintetében 
alkalmazandó. A módosítás ezt a közös rendelkezésekről szóló rendelet hatálya alá tartozó 
minden alap tekintetében közös, valamennyi előfinanszírozásra alkalmazandó általános 
szabállyá kívánja tenni.

Módosítás 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 72 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az előfinanszírozás kizárólag a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtása céljára történő kifizetésekre 
használható fel. Erre a célra az 
előfinanszírozást haladéktalanul a felelős 
testület rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az előfinanszírozás kizárólag a 
kedvezményezetteknek a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtása céljára történő 
kifizetésekre használható fel. Erre a célra 
az előfinanszírozást haladéktalanul a 
felelős testület rendelkezésére kell 
bocsátani.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1152
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 72 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kedvezményezettek választhatnak 
úgy, hogy a program végrehajtásához 
kapcsolódó műveletre kizárólag az 
előfinanszírozás átvételét, illetve azt 
követően vállalnak kötelezettséget, hogy 
az irányító hatóság kötelezettségvállalást 
tett a kifizetés kötelező határidejére 
vonatkozóan;

Or. en

Módosítás 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 73 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kezdeti előfinanszírozásként kifizetett 
összeg legkésőbb a program lezárásakor 
teljes egészében kivezetésre kerül a 
Bizottság számláiból.

A kezdeti előfinanszírozásként kifizetett 
összeg legkésőbb a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának lezárásakor teljes egészében 
kivezetésre kerül a Bizottság számláiból.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1154
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész



AM\903905HU.doc 29/177 PE491.056v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc
hónapra megszakíthatja az alábbi 
esetekben:

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:

Or. en

Módosítás 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc
hónapra megszakíthatja az alábbi 
esetekben:

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:

Or. en

Módosítás 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb kilenc
hónapra megszakíthatja az alábbi 
esetekben:

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyező 
tisztviselő a költségvetési rendelet szerinti 
felhatalmazás révén legfeljebb hat hónapra 
megszakíthatja az alábbi esetekben:
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Or. it

Indokolás

Úgy véljük, hogy az időközi kifizetési kérelem fizetési határidejének 9 hónapra történő 
megszakítása túl hosszú idő.

Módosítás 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 74 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az engedélyező tisztviselő 
felhatalmazás révén a megszakítást 
korlátozhatja az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. Az 
engedélyező tisztviselőnek felhatalmazás 
révén haladéktalanul tájékoztatni kell a 
tagállamot és az irányító hatóságot a 
kifizetés megszakításának okáról és fel kell 
kérnie őket a helyzet orvoslására. A 
megszakítást az engedélyező tisztviselő 
felhatalmazás révén megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.

(2) Az engedélyező tisztviselő 
felhatalmazás révén a megszakítást 
korlátozhatja az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. Az 
engedélyező tisztviselőnek felhatalmazás 
révén haladéktalanul tájékoztatni kell a 
tagállamot – vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportját – és az irányító hatóságot a 
kifizetés megszakításának okáról és fel kell 
kérnie őket a helyzet orvoslására. A 
megszakítást az engedélyező tisztviselő 
felhatalmazás révén megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1158
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi
dokumentumokat és információkat:

(1) A számviteli időszak végét követő év 
június 30-ig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

Or. de

Módosítás 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja a 
költségvetési rendelet [56. cikkének] 
megfelelően benyújtja a Bizottságnak az 
alábbi dokumentumokat és információkat:

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1160
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 

(1) A számviteli időszak végét követő év 
március 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
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benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

Or. de

Indokolás

A határidő hozzáigazítása az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról 
(2010/0395 (COD)) 2011. október 26-án tartott európai parlamenti szavazáshoz.

Módosítás 1161
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

(1) A számviteli időszak végét követő év 
június 30-ig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

Or. de

Módosítás 1162
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
február 1-jéig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

(1) A számviteli időszak végét követő év 
június 30-ig a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének] megfelelően 
benyújtja a Bizottságnak az alábbi 
dokumentumokat és információkat:

Or. de
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Indokolás

Az éves elszámolások benyújtására megadott határidőt meg kell hosszabbítani. A hitelesített 
éves beszámolóknak az üzleti év végét követő év február 1-jéig történő benyújtása nagy 
igazgatási ráfordítást és hatalmas időbeli nyomást jelent valamennyi résztvevő, de a 
tevékenységet végrehajtó közösségek számára is.

Módosítás 1163
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 64. cikk szerint akkreditált érintett 
testületek hitelesített éves beszámolói;

törölve

Or. de

Módosítás 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 64. cikk szerint akkreditált érintett 
testületek hitelesített éves beszámolói;

Törölve

Or. es

Módosítás 1165
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kijelölt független könyvvizsgálói 
testület véleménye az éves beszámolók 

törölve
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teljességéről, pontosságáról és 
valódiságáról, a belső ellenőrzési 
rendszerek megfelelő működéséről, 
valamint az azok alapjául szolgáló 
ügyletek jog- és szabályszerűségéről, és a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének való megfelelésről szóló 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozat, 
valamint kísérő ellenőrzési jelentés az 
elvégzett ellenőrzésekben a véleményezett 
számviteli évre vonatkozóan tett 
megállapításokról.

Or. de

Módosítás 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság kérésére a tagállam további 
információkat nyújt be a Bizottságnak. 
Amennyiben a tagállam a Bizottság által 
megadott határidőig nem nyújtja be a kért 
információkat, a Bizottság az akkor 
rendelkezésére álló információk alapján 
hozhatja meg a számlák elszámolásáról 
szóló határozatát.

(2) A Bizottság kérésére a tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja további 
információkat nyújt be a Bizottságnak. 
Amennyiben a tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja a Bizottság 
által megadott határidőig nem nyújtja be a 
kért információkat, a Bizottság az akkor 
rendelkezésére álló információk alapján 
hozhatja meg a számlák elszámolásáról 
szóló határozatát.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1167
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 75 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A számviteli időszak végét követő év 
[február 15-éig] a tagállam a költségvetési 
rendelet [56. cikkének (5) bekezdése] 
utolsó albekezdésének megfelelően 
összefoglaló jelentést nyújt be a 
Bizottságnak.

(3) A számviteli időszak végét követő év 
[február 15-éig] a tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja a 
költségvetési rendelet [56. cikkének (5) 
bekezdése] utolsó albekezdésének 
megfelelően összefoglaló jelentést nyújt be 
a Bizottságnak.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A számlák elszámolása
(1) A számviteli időszak végét követő év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program esetében. Az elszámolásról szóló 
határozat kiterjed a benyújtott éves 
beszámolók teljességére, pontosságára és 
valódiságára, és nem érinti az esetleges 
későbbi pénzügyi korrekciókat.
(2) Az éves elszámolással kapcsolatos 
eljárásokat az alapokra vonatkozó 
szabályokban határozzák meg.
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Or. es

Indokolás

E cikk törlése azért javasolt, mivel, tekintettel végrehajtásával járó összetettségére, 
megnehezíti a Bizottság által ösztönzött egyszerűsítést egy olyan programozási időszakban, 
amelyben az eredmények értékelésének javítására kell összpontosítani.

Módosítás 1169
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
A számlák elszámolása
(1) A számviteli időszak végét követő év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program esetében. Az elszámolásról szóló 
határozat kiterjed a benyújtott éves 
beszámolók teljességére, pontosságára és 
valódiságára, és nem érinti az esetleges 
későbbi pénzügyi korrekciókat.
(2) Az éves elszámolással kapcsolatos 
eljárásokat az alapokra vonatkozó 
szabályokban határozzák meg.

Or. de

Módosítás 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 76 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

76. cikk törölve
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A számlák elszámolása
(1) A számviteli időszak végét követő év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program esetében. Az elszámolásról szóló 
határozat kiterjed a benyújtott éves 
beszámolók teljességére, pontosságára és 
valódiságára, és nem érinti az esetleges 
későbbi pénzügyi korrekciókat.
(2) Az éves elszámolással kapcsolatos 
eljárásokat az alapokra vonatkozó 
szabályokban határozzák meg.

Or. es

Módosítás 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 76 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A számviteli időszak végét követő év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program esetében. Az elszámolásról szóló 
határozat kiterjed a benyújtott éves 
beszámolók teljességére, pontosságára és 
valódiságára, és nem érinti az esetleges 
későbbi pénzügyi korrekciókat.

(1) A számviteli időszak végét követő év 
április 30-áig a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályok szerint határoz a 64. 
cikk szerint akkreditált érintett testületek 
számláinak elszámolásáról mindegyik 
program, illetve a makroregionális 
fejlesztési alap valamennyi programjának
esetében. Az elszámolásról szóló határozat 
kiterjed a benyújtott éves beszámolók 
teljességére, pontosságára és valódiságára, 
és nem érinti az esetleges későbbi pénzügyi 
korrekciókat.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely programnak nyújtott 
támogatás egészben vagy részben történő 
visszavonásával és a támogatás összegének 
a tagállam általi visszafizettetésével annak 
érdekében, hogy kizárja az uniós 
finanszírozásból a vonatkozó uniós és 
nemzeti jogszabályokban foglaltakat sértő 
kiadásokat, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenőrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat.

(1) A Bizottság pénzügyi korrekciókat hajt 
végre valamely programnak vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának nyújtott támogatás egészben 
vagy részben történő visszavonásával és a 
támogatás összegének a tagállam általi 
visszafizettetésével annak érdekében, hogy 
kizárja az uniós finanszírozásból a 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglaltakat sértő 
kiadásokat, ideértve a tagállamok irányítási 
és ellenőrzési rendszereiben a Bizottság 
vagy az Európai Számvevőszék által feltárt 
hiányosságokkal kapcsolatosakat.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1173
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolta volna a felelős testület által 
egy műveletnek a KSK-alapokból történő 
támogatásra történő kiválasztását;

a) a jogsértés befolyásolta a felelős testület 
által egy műveletnek a KSK-alapokból 
történő támogatásra történő kiválasztását;

Or. en
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Módosítás 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fennáll annak a kockázata, hogy a 
jogsértés befolyásolta vagy befolyásolhatta 
volna az uniós költségvetésből 
visszatérítendőnek ítélt kiadás összegét.

b) a jogsértés befolyásolta az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek tartjuk, hogy a Bizottság pénzügyi korrekciót alkalmazzon, amennyiben 
bebizonyosodik, hogy a jogsértés valóban befolyásolta a visszatérítendőnek ítélt kiadás 
összegét.

Módosítás 1175
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) fennáll annak a kockázata, hogy a 
jogsértés befolyásolta vagy befolyásolhatta 
volna az uniós költségvetésből 
visszatérítendőnek ítélt kiadás összegét.

b) fennáll annak a kockázata, hogy a 
jogsértés befolyásolta az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Or. en

Módosítás 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 
korrekció összegéről szóló döntés 
meghozatalakor a Bizottság figyelembe 
veszi a vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabály megsértésének jellegét és 
súlyosságát, valamint annak az uniós 
költségvetést érintő pénzügyi 
következményeit.

(3) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi 
korrekció összegéről szóló döntés 
meghozatalakor a Bizottság figyelembe 
veszi a vonatkozó uniós vagy nemzeti 
jogszabály megsértésének jellegét és 
súlyosságát, valamint annak az uniós 
költségvetést érintő pénzügyi 
következményeit. Az Európai Bizottság 
megfelelő időben értesíti az Európai 
Parlamentet a döntéséről.

Or. en

Módosítás 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 77 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésének feltételeit, a 
Bizottság kérelemre végrehajtási aktus 
révén az 1605/2002/EK rendelet 54a. 
cikke szerinti központi igazgatás 
keretében külön programot dolgoz ki 
annak érdekében, hogy felfüggesztett 
és/vagy visszafizetett pénzösszegeket és 
kamathozamokat, illetve az érintett 
tagállam le nem hívott pénzeszközeit 
összevonja, és a növekedés lehető legjobb 
ösztönzésére használja fel, különösen a 
gazdaságközeli infrastruktúra projektjei 
esetében.

Or. de

Módosítás 1178
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903905HU.doc 41/177 PE491.056v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 78 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi program 
kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás 
alá esik az alapján, hogy egy adott 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó azon 
összegek, amelyek egy meghatározott 
időszakon belül nem használtak fel 
előfinanszírozásként vagy nem érkezik 
rájuk vonatkozólag kifizetési kérelem, 
visszavonásra kerülnek.

(1) Valamennyi program, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapok minden 
programja kötelezettségvállalás-
visszavonási eljárás alá esik az alapján, 
hogy egy adott kötelezettségvállaláshoz 
kapcsolódó azon összegek, amelyek egy 
meghatározott időszakon belül nem 
használtak fel előfinanszírozásként vagy 
nem érkezik rájuk vonatkozólag kifizetési 
kérelem, visszavonásra kerülnek.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 78 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az időszak utolsó évére vonatkozó 
kötelezettségvállalás a programok zárása 
esetén követendő szabályok szerint kerül 
visszavonásra.

(2) Az időszak utolsó évére vonatkozó 
kötelezettségvállalás a programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak zárása esetén követendő 
szabályok szerint kerül visszavonásra.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1180
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 78 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kötelezettségvállalások még nyitott 
része visszavonásra kerül, amennyiben a 
záráshoz előírt dokumentumok 
valamelyikét nem nyújtották be a 
Bizottságnak az alapokra vonatkozó 
szabályokban megszabott határidőkig.

(4) A kötelezettségvállalások még nyitott 
része visszavonásra kerül, amennyiben a 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának lezárásához
előírt dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be a Bizottságnak az alapokra 
vonatkozó szabályokban megszabott 
határidőkig.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 79 cikk – 1 bekezdés – 1 alkebezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a program egy részének vagy egészének 
végrehajtását súlyosan érintő vis maior
következtében. A vis maiorra hivatkozó 
nemzeti hatóságoknak igazolniuk kell a vis 
maior eseménynek a program részének 
vagy egészének végrehajtására gyakorolt 
közvetlen következményeit.

b) a program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja egy részének 
vagy egészének végrehajtását súlyosan 
érintő vis maior következtében. A vis 
maiorra hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
vagy a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja 
hatóságainak igazolniuk kell a vis maior
eseménynek a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja egy részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit.

Or. sk



AM\903905HU.doc 43/177 PE491.056v01-00

HU

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot és az irányító hatóságot, 
amennyiben a 78. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.

(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot – illetve a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportját – és az irányító hatóságot, 
amennyiben a 78. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot és az irányító 
hatóságot a birtokában lévő információk 
alapján visszavonásra kerülő összegről.

(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot – illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportját – és az 
irányító hatóságot a birtokában lévő 
információk alapján visszavonásra kerülő 
összegről.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamnak két hónap áll 
rendelkezésére, hogy elfogadja a 
visszavonásra ítélt összeget, vagy 
benyújtsa az észrevételeit.

(3) A tagállamnak vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjának két hónap áll rendelkezésére, 
hogy elfogadja a visszavonásra ítélt 
összeget, vagy benyújtsa az észrevételeit.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét a program egy vagy több 
prioritására vonatkozólag. Amennyiben 
ilyen tervet nem nyújtanak be, a Bizottság 
felülvizsgálja a finanszírozási tervet és 
levonja a KSK-alapokból történő 
hozzájárulást az érintett pénzügyi évre. Ezt 
a levonást arányosan érvényesíti minden 
egyes prioritásra.

(4) A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét a program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának egy vagy több prioritására 
vonatkozólag. Amennyiben ilyen tervet 
nem nyújtanak be, a Bizottság 
felülvizsgálja a finanszírozási tervet és 
levonja a KSK-alapokból történő 
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hozzájárulást az érintett pénzügyi évre. Ezt 
a levonást arányosan érvényesíti minden 
egyes prioritásra.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 22. cikk (1) bekezdésének hatálya 
alá tartozó, nehéz pénzügyi helyzetben 
lévő tagállamok esetében a csökkentett 
finanszírozást a Bizottság által az 
1605/2002/EK, Euratom rendelet 54a. 
cikke szerint irányított, a végrehajtási 
aktus útján létrehozott program keretében 
a legnagyobb növekedés- és 
gazdaságélénkítés prioritásai szerint 
fektetik be, különösen a gazdaságközeli 
infrastruktúra projektjei esetében, hogy 
megakadályozzák a régiót érő további 
gazdasági károkat.

Or. de

Módosítás 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
2 rész – 80 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtó aktusok révén módosítja a 

(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtó aktusok révén módosítja a 
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programot jóváhagyó határozatot. programot vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programját jóváhagyó 
határozatot.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (mondat)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapok hozzájárulnak az Unió nagyobb 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezető tevékenységei 
fejlesztéséhez és megvalósításához a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően. 

Az alapok és az általuk támogatott 
fellépések hozzájárulnak az Unió nagyobb 
gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz vezető tevékenységei
fejlesztéséhez és megvalósításához a 
Szerződés 174. cikkének megfelelően. 

Or. fr

Módosítás 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 81 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés (mondat)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapok által támogatott tevékenységek 
hozzájárulnak az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához.

Az alapok által támogatott tevékenységek 
kiegyensúlyozottan hozzájárulnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához is.

Or. fr
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Módosítás 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 81 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 
valamennyi alapból támogatandó 
„makroregionális együttműködése”.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi három NUTS 2. szintű 
régiókategória között osztják el:

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal kapcsolatos cél 
forrásait az alábbi két NUTS 2. szintű 
régiókategória között osztják el:

Or. de

Módosítás 1192
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kevésbé fejlett régiók, ahol az egy főre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el 

a) kevésbé fejlett régiók, ahol az egy főre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) nem éri el 
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az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-át; az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-át és a 
legkülső régiók;

Or. pt

Indokolás

Mivel a rendelet számos részében a legkülső régiók a kevésbé fejlett régiókkal azonos 
elbánásban részesül, így ezt kell követni.

Módosítás 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) átmeneti régiók, ahol az egy főre jutó 
GDP az EU-27 átlagos GDP-jének 75%-a 
és 90%-a között van;

törölve

Or. de

Módosítás 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) fejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó 
GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP-
jének 90%-át.

c) fejlettebb régiók, ahol az egy főre jutó 
GDP meghaladja az EU-27 átlagos GDP-
jének 75%-át.

Or. de

Módosítás 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók két kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

Or. de

Módosítás 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a legutóbbi 
rendelkezésre álló három éves időszak 
uniós értékei alapján számolt egy főre jutó 
GDP-je hogyan viszonyul az EU-27-ben 
ugyanabban a referencia-időszakban mért 
átlagos GDP-hez.

Or. en

Módosítás 1197
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és legutóbbi 
elérhető uniós értékei alapján számolt egy 
főre jutó GDP-je hogyan viszonyul az EU-
27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GDP-hez.

Or. es

Indokolás

A régiók három kategóriájának meghatározását szolgáló gazdasági adatoknak az elérhető 
legutóbbinak kell lenniük annak érdekében, hogy hűen tükrözzék a régiók valós helyzetét és 
mutassák a válság hatását. Ezért meg kell állapítani egy olyan kiegészítő záradékot, amely az 
időszak alatt lehetővé teszi a régiók kategóriájának felülvizsgálatát helyzetük lényeges 
módosításai alapján.

Módosítás 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és az elmúlt 
három év elérhető uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

Or. es
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Módosítás 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

A régiók három kategóriáját annak alapján 
határozzák meg, hogy az adott régió 
vásárlóerő paritáson mért és a 2006–2008 
közötti időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó GDP-je hogyan 
viszonyul az EU-27-ben ugyanabban a 
referencia-időszakban mért átlagos GDP-
hez.

Ezt követően az említett különböző 
kategóriákra jogosult régiók felsorolását 
felül kell vizsgálni annak figyelembevétele 
érdekében, hogy a gazdasági és pénzügyi 
válság következtében ezekben a régiókban 
csökkent az egy főre jutó átlagos GDP.
Azok a régiók, amelyek egy főre jutó 
átlagos GDP-jére a legnagyobb mértékben 
kihatott a recesszió, az új helyzetüknek 
megfelelő további pénzösszegben 
részesülnek.

Or. fr

Módosítás 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokat a kevésbé fejlett régiókat, amelyek 
GDP-je két támogatási időszaknál 
hosszabb ideig az EU átlagos GDP-jének 
70–75%-a között volt, a legmagasabb 
támogatás ellenére azonban nem tudtak 
említésre méltó javulást elérni a 
gazdasági, társadalmi és ökológiai 
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helyzetükben, a következő támogatási 
időszakban magasabb nemzeti 
társfinanszírozású kategóriában sorolják.

Or. de

Indokolás

Vö. a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról 
szóló, 2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 33. bekezdésével: „szorgalmazza a 
támogatási időkeret korlátozását azon régiók esetében, amelyek gazdasági, társadalmi és 
környezeti helyzetüket illetően több programozási időszakot követően a legnagyobb támogatás 
mellett sem tudnak említésre méltó javulást elérni”.

Módosítás 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a legutóbbi rendelkezésre álló 
három éves időszak uniós értékei alapján 
számolt egy főre jutó bruttó nemzeti 
jövedelme (GNI) nem éri el az EU-27-ben 
ugyanabban a referencia-időszakban mért 
átlagos GNI 90%-át.

Or. en

Módosítás 1202
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
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mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

mért és legutóbbi elérhető uniós értékei 
alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

Or. es

Indokolás

Az alkalmazott gazdasági adatoknak a legutóbbi elérhetőnek kell lenniük, annak érdekében, 
hogy hűen tükrözzék a régiók valós helyzetét és mutassák a válság hatását.

Módosítás 1203
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át, 
valamint az európai kontinenssel állandó 
rögzített kapcsolattal nem rendelkező, 2 
millió főnél kevesebb lakossal rendelkező 
kis sziget-tagállamokat.

Or. en

Indokolás

A távoli elhelyezkedésük és elszigeteltségük miatt jelentős nehézségekkel szembesülő és 
valamely nemzeti kontinentális terület támogatását nélkülöző kis szigetországoknak teljes 
mértékben – és nem átmeneti alapon – jogosultnak kell lenniük a kohéziós alapra. A kis 
szigetállamok területi sajátosságait a Szerződés 174. cikke és a 33. nyilatkozat elismerte. 
Máltát és Ciprust az ENSZ is „kis szigetállamként” ismerte el. Méreten alapuló tényezőt is fel 
lehetne használni a kis szigetállam fogalmának meghatározása során (pl. maximális 
népesség).
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Módosítás 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és az elmúlt három év elérhető uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át..

Or. es

Módosítás 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2009 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

A Kohéziós Alap azokat a tagállamokat 
támogatja, amelyek a vásárlóerő-paritáson 
mért és a 2007–2010 közötti időszak uniós 
értékei alapján számolt egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az 
EU-27-ben ugyanabban a referencia-
időszakban mért átlagos GNI 90%-át.

Or. fr

Módosítás 1206
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azok a tagállamok, amelyek 2013-ban 
finanszírozásra jogosultak a Kohéziós 
Alapból, de a névleges egy főre jutó GNI-
jük meghaladja az EU-27 első albekezdés 
szerint számított átlagos egy főre jutó 
GNI-jének 90%-át, átmeneti és egyedi 
alapon kapnak támogatást a Kohéziós 
Alapból.

törölve

Or. en

Módosítás 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Közvetlenül e rendelet hatályba lépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett három
régiókategória kritériumait teljesítő régiók, 
valamint a (3) bekezdés szerinti 
kritériumokat teljesítő tagállamok 
jegyzékét. A jegyzék 2014. január 1-től 
2020. december 31-ig érvényes.

(4) Közvetlenül e rendelet hatályba lépése 
után a Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el, amely megállapítja a 
(2) bekezdésben említett két régiókategória 
kritériumait teljesítő régiók, valamint a (3) 
bekezdés szerinti kritériumokat teljesítő 
tagállamok jegyzékét. A jegyzék 2014. 
január 1-től 2020. december 31-ig 
érvényes.

Or. de

Módosítás 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 82 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 2015-ben a 2. pontban 
említett különböző kategóriák szerint 
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felülvizsgálja a régiók támogathatóságát. 
Azok a régiók, amelyekben – a recesszió 
következtében – az egy főre jutó GDP 
értéke legalább 5%-kal csökkent a fenti 
referenciaidőszak és a 2010–2012 közötti 
időszak alatt, a helyzetüknek megfelelő 
kiegészítő finanszírozásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célra
biztosított globális források tagállamok 
szerint éves bontásban, valamint az 
európai területi együttműködés esetében 
együttműködési programok szerinti 
bontásban történő megállapításáról, az e 
cikk (3) bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

Or. fr

Indokolás

A plenáris ülés által 2011. júniusban elfogadott jelentés (2010/2155(INI)) folyományaként a 
módosítás célja az, hogy az uniós előirányzatok allokációját kérje, amely együttműködési 
programok szerint történik. Annak érdekében, hogy integrált megoldást lehessen adni az 
érintett együttműködési térség igényeire, ezzel a juttatási rendszerrel elkerülhetőek lennének 
az ugyanarra a térségre vonatkozó egyenlőtlen nemzeti juttatások és a pénzügyi megtérülés 
számítási logikája.

Módosítás 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról a növekedést és a 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célkitűzés 
szerint, az e cikk (3) bekezdésének és a 84. 
cikk (7) bekezdésének sérelme nélkül, és a 
„területi együttműködés” célkitűzése 
szerinti együttműködési program 
keretében.

Or. en

Módosítás 1211
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
határozatot fogad el a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célkitűzés
számára biztosított globális források 
tagállamok szerint éves bontásban, 
valamint az európai területi 
együttműködés esetében együttműködési 
programok szerinti bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok szerinti jelenlegi elosztási rendszer két kockázatot hordoz: az ugyanarra a 
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térségre vonatkozó egyenlőtlen nemzeti juttatások kockázatát és az egyes tagállamokban a 
„méltányos megtérülés” logikája fenntartásának kockázatát.

Módosítás 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 83 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, az e cikk (3) 
bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül.

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
határozatot fogad el a globális források 
tagállamok szerint éves bontásban történő 
megállapításáról, a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal kapcsolatos célkitűzéshez, 
az e cikk (3) bekezdésének és a 84. cikk (7) 
bekezdésének sérelme nélkül, valamint az 
Európai Területi Együttműködés céljából.

Or. es

Módosítás 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének 
96,52%-át teszik ki (azaz összesen 
324 320 492 844 EUR-t), és az alábbiak 
szerint kerülnek elosztásra:

A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások számára biztosított 
források a globális források összegének 
XX%-át teszik ki (azaz összesen XXX XXX 
XXX XXX EUR-t), és az alábbiak szerint 
kerülnek elosztásra:

Or. es

Módosítás 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 50,13% (azaz összesen 
162 589 839 384 EUR) a kevésbé fejlett 
régiók számára;

a) [50,13%]1 (xxx) a kevésbé fejlett régiók 
számára;

__________________
1 A százalékos értéket a többéves pénzügyi 
keretről folyó tárgyalásoknak megfelelően 
ki kell igazítani.

Or. de

Módosítás 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 50,13% (azaz összesen 
162 589 839 384 EUR) a kevésbé fejlett 
régiók számára;

a) XX% (azaz összesen XXX XXX XXX 
XXX EUR) a kevésbé fejlett régiók 
számára;

Or. es

Módosítás 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 12,01% (azaz összesen 
38 951 564 661 EUR) az átmeneti régiók 
számára;

törölve

Or. de
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Módosítás 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3. rész – 84 cikk –1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 12,01% (azaz összesen 
38 951 564 661 EUR) az átmeneti régiók 
számára;

b) XX% (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR) az átmeneti régiók számára;

Or. es

Módosítás 1218
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
konvergencia célkitűzés alapján 
finanszírozásra jogosult, és az EU-27 
átlagos GDP-jének 75%-a feletti egy főre 
jutó GDP-vel rendelkező régiók, valamint 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 8. 
cikkének (1) bekezdése szerinti átmeneti 
támogatás keretében finanszírozásra 
jogosult régiók a strukturális alapok 
keretében legalább a 2007–2013 közötti 
juttatásaik kétharmadának megfelelő 
mértékű (azaz összesen XXXX XXXX 
XXXX EUR összegű) forráselosztásra 
jogosultak.

Or. en

Módosítás 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 16,39% (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára;

c) [28,40%]1 (xxx) a fejlettebb régiók 
számára;

__________________
1 A százalékos értéket a többéves pénzügyi 
keretről folyó tárgyalásoknak megfelelően 
ki kell igazítani.

Or. de

Módosítás 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 16,39% (azaz összesen 
53 142 922 017 EUR) a fejlettebb régiók 
számára;

c) XX% (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR) a fejlettebb régiók számára;

Or. es

Módosítás 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 21,19% (azaz összesen 
68 710 486 782 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) [21,19%]1(xxx) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

__________________
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1 A százalékos értéket a többéves pénzügyi 
keretről folyó tárgyalásoknak megfelelően 
ki kell igazítani.

Or. de

Módosítás 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 21,19% (azaz összesen 
68 710 486 782 EUR) a Kohéziós Alapból 
támogatott tagállamok számára;

d) XX% (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR) a Kohéziós Alapból támogatott 
tagállamok számára;

Or. es

Módosítás 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) az ERFA keretén belül XXX EUR (azaz
40 EUR/fő) kerül tartalékba kiegészítő 
támogatásként a Szerződés 349. cikkében 
meghatározott legkülső régiók, valamint az 
Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási szerződéséhez csatolt 6. 
jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított 
kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű 
régiók számára.

Or. fr

Módosítás 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) 0,29% (xxx) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

Or. de

Módosítás 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) XXX EUR kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint XXX EUR
kiegészítő támogatás az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

Or. es

Módosítás 1226
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

e) XXX EUR kiegészítő támogatás az 
Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási szerződéséhez csatolt 6. 
jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított 
kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű 
régiók számára.

Or. en

Módosítás 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók
számára.

e) XXX EUR kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók számára, amelyek 
támogatása mértékének meg kell felelnie
a legkülső régiók helyzetéből eredő 
hátrányok valóságának.

Or. en

Módosítás 1228
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 0,29% (azaz összesen 
925 680 000 EUR) kiegészítő támogatás a 

e) XX% (azaz összesen 
XXXX XXXX XXXX EUR) kiegészítő 
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Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók, valamint az Ausztria, 
Finnország és Svédország csatlakozási 
szerződéséhez csatolt 6. jegyzőkönyv 2. 
cikkében megállapított kritériumoknak 
megfelelő, NUTS 2. szintű régiók számára.

támogatás a Szerződés 349. cikkében 
meghatározott legkülső régiók, valamint az 
Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási szerződéséhez csatolt 6. 
jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított 
kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. szintű 
régiók számára.

Or. pt

Indokolás

Az előző többéves pénzügyi keretben (2007-2013) a legkülső régiók és gyéren lakott régiók 
1,513 milliárd eurót kaptak ó euró 2004-es árakon, amely 2011-es árakon 1,738 milliárd 
eurónak felel meg. A 2007-2013 közötti programozási időszak értékeit a 2014-2020-as 
időszakkal folyó árakon összevetve, az egyedi kiegészítő források tekintetében, mintegy 47%-
os csökkenés tapasztalható, amely tekintettel az e régiókat sújtó hatalmas, természeti, 
gazdasági és társadalmi korlátokra, nem indokolható.

Módosítás 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) XXX EUR kiegészítő támogatás az 
ERFA rendelet 10. cikkének alapján 
elfogadott operatív programok keretében, 
az állandó és súlyos földrajzi hátrányban 
lévő területek részére történő kiosztása; e 
területeket a 111.4. cikkben határozták 
meg, kivéve a már korábban, az e) 
pontban említetteket.

Or. es

Módosítás 1230
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) XXX EUR kiegészítő támogatás a 
Szerződés 349. cikkében meghatározott 
legkülső régiók számára, amelyek 
támogatása mértékének meg kell felelnie
a legkülső régiók helyzetéből eredő 
hátrányok valóságának.

Or. en

Módosítás 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) XXX EUR kiegészítő támogatás az 
Ausztria, Finnország és Svédország 
csatlakozási szerződéséhez csatolt 6. 
jegyzőkönyv 2. cikkében megállapított 
kritériumoknak megfelelő, NUTS 2. 
szintű régiók számára.

Or. en

Módosítás 1232
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) XXX EUR kiegészítő támogatás, 
amelyet az ERFA-rendelet 10. cikke 
alapján vállalt operatív programok 
keretében az állandó és súlyos földrajzi 
hátránnyal sújtott területek számára kell 
elkülöníteni; ilyen területnek – az e) és f) 
pontokban említettek kivételével – a 111. 
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cikk (4) bekezdésében meghatározott 
területek minősülnek.

Or. en

Indokolás

Kiegészítő támogatást kell biztosítani az állandó és súlyos földrajzi hátránnyal sújtott régiók 
számára, hogy segítsék azokat a sajátos helyzetükből eredő nehézségeik leküzdésében, 
valamint fejlődési lehetőségeik kiaknázásában.

Módosítás 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) XXX EUR kiegészítő támogatás, 
amelyet az ERFA-rendelet 10. cikke 
alapján vállalt operatív programok 
keretében az állandó és súlyos földrajzi 
hátránnyal sújtott területek számára kell 
elkülöníteni; ilyen területnek – az e) és f) 
pontokban említettek kivételével – a 111. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
területek minősülnek.

Or. en

Módosítás 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unióhoz 2013 előtt csatlakozó azon 
tagállamok esetében, amelyek egy főre 
jutó GDP-je az EU-27 átlagának 75%-a 
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alatt van, és amelyek átlagos reál-GDP 
növekedése 2008 és 2010 között nem érte 
el az EU-27 átlagát, a kohéziós politika 
szerinti juttatás nem lehet alacsonyabb, 
mint a 2007 és 2013 közötti időszakra jutó 
összeg.

Or. en

Módosítás 1235
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az EU-27 átlagos GDP-je 75%-ánál 
alacsonyabb egy főre eső GDP-vel és 2008 
és 2010 között az EU-27 átlagánál 
alacsonyabb reál-GDP növekedéssel 
rendelkező régiók GDP-jük legfeljebb 
3,X%-ának megfelelő vagy a 2007 és 2013 
között időszakban számukra nyújtott 
mértékű juttatásnak – amelyik 
alacsonyabb – megfelelő mértékű 
juttatásra jogosultak.

Or. en

Módosítás 1236
Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP 
az EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át 
nem érte el a referenciaidőszakban, de 
ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 
átlagos GDP-értékének 75%-át 

törölve
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meghaladja, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának 
megfelelő összegben részesül a 
strukturális alapokból.

Or. en

Módosítás 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legfeljebb a 
2007–2013 között kapott juttatások 50%-
ának megfelelő összegben részesül a 
strukturális alapokból.

Or. en

Módosítás 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
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részesül a strukturális alapokból. részesül a strukturális alapokból az elért 
fejlődés megszilárdításának érdekében. 

Or. es

Indokolás

A strukturális alapokból származó beruházások hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, 
valamint a konvergenciából kiemelkedő európai régiók gazdasági növekedésének és 
társadalmi kohéziójának előmozdítása érdekében, legalább a 2007–2013 között kapott 
juttatások kétharmadának megfelelő összeget kell kapniuk az elért fejlődés 
megszilárdításának érdekében.

Módosítás 1239
Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, vagy a 
„konvergencia régiók” kategóriáját első 
alkalommal elhagyó, a 2014 és 2020 
között a támogatás minimális szintjét 
túllépő régiók alkalmazkodási 
mechanizmusra jogosultak a Bizottság 
által a 2007–2013 közötti többéves 
pénzügyi keret keretében számított 
konvergencia-juttatás szerinti korábbi 
indikatív átlagos éves juttatásuk fokozatos 
és csökkenő százalékának megfelelően. A 
2014 és 2020 közötti időszakban a teljes 
támogatás legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának felel meg.

Or. en
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Módosítás 1240
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP 
az EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át 
nem érte el a referenciaidőszakban, de
ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 
átlagos GDP-értékének 75%-át 
meghaladja, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának megfelelő 
összegben részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, amelyet a 2007–2013 
közötti időszakban a konvergencia 
célkitűzésből támogattak, és ahol az egy 
főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból

Or. de

Indokolás

A méltánytalan szigor és a statisztikai torzítások elkerülése érdekében átmeneti szabályozást 
kell találni.

Módosítás 1241
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP 
az EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át 
nem érte el a referenciaidőszakban, de 
ahol az egy főre jutó GDP az EU-27 
átlagos GDP-értékének 75%-át 
meghaladja, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának megfelelő 
összegben részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, amelyet a 2007–2013 
közötti időszakban a konvergencia 
célkitűzésből támogattak, beleértve azokat 
a régiókat is, amelyek ebben az 
időszakban az 1083/2006/EK rendelet 8. 
cikkének (1) bekezdése szerinti 
úgynevezett átmeneti régiók, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.
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Or. de

Indokolás

Az Európai Bizottságnak az úgynevezett biztonsági hálóra vonatkozó megfogalmazása – az 
aktuális támogatási nem időszak minimális kétharmados támogatását is ideértve – nem terjed 
ki az 1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti úgynevezett átmeneti régiókra, 
amelyek GDP-je meghaladja az EU-25 5. cikk (1) bekezdése szerint mért és kiszámított 
átlagos GDP-jének 75%-át, mint például a németországi Lipcse. Ezeknek a régióknak az elért 
eredmények konszolidálása érdekében szintén szükségük van a biztonsági hálóra.

Módosítás 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, valamint a 
jelenleg fokozatosan kilépő státuszban 
lévő régiók legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadának megfelelő 
összegben részesülnek a strukturális 
alapokból.

Or. en

Módosítás 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 

A strukturális alapok hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítása 
érdekében valamennyi régió, amelyet a 
2007–2013 közötti időszakban a 
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egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

konvergencia célkitűzésből támogattak, 
beleértve az 1083/2006/EK rendelet 8. 
cikkének (1) bekezdése szerinti átmeneti 
régiókat is, ahol a 2007–2013 közötti 
időszakban az egy főre jutó GDP az EU-25 
átlagos GDP-értékének 75%-át nem érte el 
a referenciaidőszakban, de ahol az egy főre 
jutó GDP az EU-27 GDP-átlagának 75%-
át elérte, legalább a 2007–2013 között 
kapott juttatások kétharmadát megkapják.

Or. de

Indokolás

Az Európai Bizottságnak az úgynevezett biztonsági hálóra vonatkozó megfogalmazása nem 
terjed ki terjed ki a jelenlegi átmeneti régiókra. Az elért eredmények konszolidálása 
érdekében azonban éppen ezekben a régiókban kell garantálni az aktuális támogatás 
kétharmadának megfelelő „biztonsági hálót”.

Módosítás 1244
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból. A fentiek 
sérelme nélkül, a Kohéziós Alapból a 
2007–2013 közötti időszakban 
finanszírozásban részesülő, egyetlen 
régiót alkotó kis sziget tagállamok a 2017 
és 2013 közötti juttatásuknak megfelelő 
juttatásban részesülnek a strukturális 
alapokból.

Or. en
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Indokolás

A kis szigeti tagállamokat a távolság, valamint a belső piachoz való nehéz és költséges 
hozzáférés jellemzi. Ennek következtében a versenyképességük tartós veszteségeket szenved, és 
befolyásolja arra való képességüket, hogy élvezzék az európai célkitűzések előnyeit, vagy 
hozzájáruljanak azokhoz. A kohéziós politika szerinti finanszírozásnak el kell érnie a belső 
piacba történő teljes integrációjukat elősegítő fejlesztési programokhoz szükséges kritikus 
tömeget.

Módosítás 1245
Antolín Sánchez Presedo

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül a strukturális alapokból.

Valamennyi régió, ahol a 2007–2013 
közötti időszakban az egy főre jutó GDP az 
EU-25 átlagos GDP-értékének 75%-át nem 
érte el a referenciaidőszakban, de ahol az 
egy főre jutó GDP az EU-27 átlagos GDP-
értékének 75%-át meghaladja, legalább a 
2007–2013 között kapott juttatások 
kétharmadának megfelelő összegben 
részesül valamennyi strukturális alapból.

Or. es

Módosítás 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok szerinti lebontásra az 
alábbi kritériumok alkalmazandók:

(2) A tagállamok szerinti lebontásra az 
alábbi kritériumok alkalmazandók a nemi
szempontból érzékeny statisztikák alapján:

Or. en
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Módosítás 1247
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
területi kritériumok (meredekség, 
magasság, éghajlat), valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1248
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
területi kritériumok (meredekség, 
magasság, éghajlat), valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. fr

Módosítás 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
egy lakosra jutó nettó korrigált 
rendelkezésre álló jövedelem, valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1250
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
a 111. cikk (4) bekezdésében említett 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányok, valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. fr

Módosítás 1251
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében, figyelembe véve a súlyos 
demográfiai kihívásokkal szembesülő 
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régiók problémáit;

Or. de

Módosítás 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta, súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányok, elnéptelenedés, a népesség 
szétszóródása és elöregedése, a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

Or. es

Módosítás 1253
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
területi kritériumok (meredekség, 
magasság, éghajlat), valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. en
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Módosítás 1254
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
régión belüli egyenlőtlenségek, valamint a 
munkanélküliségi ráta a kevésbé fejlett 
régiók és az átmeneti régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1255
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók és az átmeneti régiók 
esetében;

a) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, nemzeti prosperitás, 
valamint a munkanélküliségi ráta a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
legkülső régiók esetében;

Or. pt

Indokolás

Az egyedi kiegészítő forrásokat a legkülső régiók és gyéren lakott régiók közötti a kevésbé 
fejlett régiókéval megegyező eljárással kell elosztani. Meg kell jegyezni, hogy az V. cím (Az 
alapok pénzügyi támogatása), 110. cikk, 3. bekezdés b) pontja szerint a legkülső régiók 
ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a kevésbé fejlett régiók, így az egyedi kiegészítő 
források a támogatható régiók közötti elosztásakor ugyanazt az eljárást kell alkalmazni. 

Módosítás 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság,
népsűrűség, és a demográfiai 
sérülékenységi mutató a fejlettebb régiók 
esetében;

Or. en

Módosítás 1257
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság, 
területi kritériumok (meredekség, 
magasság, éghajlat) és népsűrűség a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség, szétszóródás és elöregedés
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a fejlettebb régiókban;

Or. es

Módosítás 1259
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság, 
területi kritériumok (meredekség, 
magasság, éghajlat) és népsűrűség a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. fr

Módosítás 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, iskolázottság, az egy lakosra jutó 
nettó korrigált rendelkezésre álló 
jövedelem, szociális sérülékenység, 
demográfiai sérülékenység és népsűrűség 
a fejlettebb régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1261
Patrice Tirolien



AM\903905HU.doc 81/177 PE491.056v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, régión belüli 
különbségek (NUTS 3), munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság,
népsűrűség és a népesség öregedése a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. fr

Indokolás

A régión belüli különbségek figyelembevétele a régiókon belüli szegényebb övezetek jobb 
meghatározása és figyelembevétele érdekében fontos, még a leggazdagabb régiók esetében is.

Módosítás 1262
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és lemorzsolódás és népsűrűség a fejlettebb 
régiókban;

Or. es

Indokolás

Az alacsony népsűrűség mellett figyelembe kellene venni az olyan demográfiai kihívásokat, 
mint a népesség szétszóródása vagy elöregedése, mivel súlyos és állandó demográfiai 
kihívásokról van szó. Továbbá szükséges a lemorzsolódást is figyelembe venni.

Módosítás 1263
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség – adott esetben figyelembe 
véve súlyos demográfiai hátrányokat – a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. de

Módosítás 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség, a népesség szétszóródása és 
elöregedése, súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányok a fejlettebb 
régiók esetében;

Or. es

Módosítás 1265
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság, 
területi kritériumok (meredekség, 
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magasság, éghajlat) és népsűrűség a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1266
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, munkanélküliségi 
ráta, foglalkoztatottsági ráta, iskolázottság 
és népsűrűség a fejlettebb régiók esetében;

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, régión belüli 
fejlődési egyenlőtlenségek, 
munkanélküliségi ráta, foglalkoztatottsági 
ráta, iskolázottság és népsűrűség a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. en

Módosítás 1267
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) népesség, nemzeti prosperitás és terület 
a Kohéziós Alap esetében.

c) népesség, nemzeti prosperitás, területi 
kritériumok (meredekség, magasság, 
éghajlat) és terület a Kohéziós Alap 
esetében.

Or. en

Módosítás 1268
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c pont



PE491.056v01-00 84/177 AM\903905HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) népesség, nemzeti prosperitás és terület 
a Kohéziós Alap esetében.

c) népesség, nemzeti prosperitás, területi 
kritériumok (meredekség, magasság, 
éghajlat) és terület a Kohéziós Alap 
esetében.

Or. fr

Módosítás 1269
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) népesség, nemzeti prosperitás és terület 
a Kohéziós Alap esetében.

c) népesség, nemzeti prosperitás, területi 
kritériumok (meredekség, magasság, 
éghajlat) és terület a Kohéziós Alap 
esetében.

Or. en

Módosítás 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) állandó és súlyos földrajzi vagy 
demográfiai hátrányban lévő területek és 
népességek százaléka a szerződés 174. 
cikkében és jelen rendelet 111.4 cikkében 
említettek szerint. 

Or. es
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Módosítás 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a Szerződés 174. cikkében említett 
súlyos és állandó természeti, földrajzi vagy 
demográfiai hátrányban lévő területek
kiterjedése.

Or. fr

Módosítás 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a kapott eredményeket felülvizsgálják, 
és adott esetben kiigazítják, hogy az a), b), 
c) és d) bekezdésben meghatározott 
szempontok alkalmazásából fakadó 
adatok objektíven tükrözzék az elmúlt 
évek gazdasági és szociális válsága 
következtében kialakult valós helyzetet. 

Or. es

Módosítás 1273
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 

törölve
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fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. de

Módosítás 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

törölve

Or. en

Módosítás 1275
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 

törölve
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fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. fi

Indokolás

Figyelembe véve az országokban és régiókban uralkodó körülmények közötti különbségeket, 
valamint a megosztott igazgatás elvét, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy maguk 
dönthessenek a támogatásuk elosztásáról.

Módosítás 1276
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

törölve

Or. de

Indokolás

A régiókra kellene bízni, hogy megfelelő SWOT-elemzés után meghatározzák és a mindenkori 
operatív programokban megfelelően megindokolják az ESZA-támogatás kritikus tömegét.
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Módosítás 1277
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 20%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 35%-át az átmeneti régiók és 
40%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. fr

Indokolás

Abban az esetben, ha túl nagy összegeket rendelnének az ESZA-hoz, ami túl nagy terhet róna 
az irányító hatóságokra, fennállna a veszély, hogy az a kohéziós politika pénzügyi 
kapacitásait elégtelenül használják fel és elégtelenül aknázzák ki ahhoz, hogy céljait 
elérhesse.

Módosítás 1278
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 

törölve
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rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 1279
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ESZA tekintetében meghatározott minimális részesedést összhangba kell állítani a 
gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel kapcsolatos tanácsi 
következtetésekkel.

Módosítás 1280
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
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fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő. A Kohéziós Alapból 
finanszírozásban részesülő kis szigeti 
tagállamok és más szigetek – azok 
kivételével, amelyeken valamely tagállam 
fővárosa található, vagy amelyek a 
kontinenshez rögzített kapcsolattal 
rendelkeznek – tekintetében legalább a 
strukturális alapok forrásainak 25%-át 
kell az ESZA-hoz rendelni.

Or. en

Indokolás

Az ESZA és az ERFA közötti elosztással kapcsolatban benyújtott javaslat nehézségeket jelent 
a szigeti tagállamok és régiók számára a kohéziós politika szerinti finanszírozásnak az ilyen 
tagállamok és régiók igényeinek leginkább megfelelő módon történő felhasználása 
tekintetében.

Módosítás 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 15%-át a kevésbé 
fejlett régiók és 25%-át a fejlettebb régiók 
esetében. E rendelkezés vonatkozásában 
egy tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.
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Or. de

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az ESZA rugalmas részvétele a regionális kiinduló helyzettől 
függően álljon rendelkezésre, és ezt nem szabad mesterséges kvótákkal akadályozni. 
Ellenkező esetben fennállna az a veszély, hogy a szegényebb régióknak nem áll rendelkezésre 
elegendő ESZA-forrás a képzésre és a képesítésekre.

Módosítás 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA 
akkora arányát kell rendelni a strukturális 
alapok forrásaiból, ami legjobban 
megfelel a regionális fejlesztési 
stratégiájának. E rendelkezés 
vonatkozásában egy tagállamnak az 
[élelmiszer a leginkább rászoruló 
személyek számára eszköz] révén juttatott 
támogatás az ESZA-hoz rendelt 
strukturális alapok részének tekintendő.

Or. es

Indokolás

Ezek az arányok nem indokoltak a múltban a régiók által felhasznált különböző alapok 
fényében, ezért a regionális politika keretében azt javasoljuk, hogy minden egyes tagállam az 
elérhető alapokhoz igazíthassa regionális fejlesztési stratégiáját. 

Módosítás 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 15%-át a kevésbé 
fejlett régiók és 25%-át a fejlettebb régiók 
esetében. E rendelkezés vonatkozásában 
egy tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) A tagállamok a partnerségi 
szerződések elfogadására irányuló 
tárgyalások során az Európai Bizottsággal 
közösen határozzák meg az előirányzott 
források elosztását a közös stratégiai 
kerethez tartozó különböző alapok között.

Or. es

Indokolás

Az ERFA már szinte jobban hozzájárul a munkahelyteremtéshez, mint az ESZA. Az ESZA 
ilyen magas arányát a legtöbb régió nem tudja felhasználni, továbbá az alapok (KKV-k K + 
F, IKT) végrehajtásának merevségéhez és hiányosságaihoz vezet. Az ESZA célja nem annyira 
az aktív foglalkoztatáspolitikára, hanem inkább a társadalmi befogadásra és beilleszkedésre 
irányul. Az ERFA a munkahelyteremtést, valamint a növekedési politikákat illetően 
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hatékonyabbnak bizonyul, mint az ESZA.

Módosítás 1285
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók és 
52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak hozzávetőlegesen legalább 
20%-át a kevésbé fejlett régiók, 35%-át az 
átmeneti régiók és 40%-át a fejlettebb 
régiók esetében. E rendelkezés 
vonatkozásában egy tagállamnak az 
[élelmiszer a leginkább rászoruló 
személyek számára eszköz] révén juttatott 
támogatás az ESZA-hoz rendelt 
strukturális alapok részének tekintendő.

Or. it

Indokolás

Úgy véljük, hogy a százalékos minimálértékek túl magasak, ezért csökkentésüket javasoljuk.

Módosítás 1286
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át a kevésbé 
fejlett régiók, 40%-át az átmeneti régiók 
és 52%-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz] 
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-hoz 
kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25%-át. E rendelkezés 
vonatkozásában egy tagállamnak az 
[élelmiszer a leginkább rászoruló 
személyek számára eszköz] révén juttatott 
támogatás az ESZA-hoz rendelt 
strukturális alapok részének tekintendő.
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rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. en

Indokolás

A régió hatékony, kiegyensúlyozott és célorientált támogatásának biztosítása érdekében a 
strukturális alapok forrásait nem lehet kötelező kvótákkal szabályozni. A régióknak megfelelő 
rugalmassággal kell rendelkezniük ahhoz, hogy maguk dönthessék el azt, hogy ERFA-
projektekre vagy ESZA-projektekre összpontosítsanak-e.

Módosítás 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ESZA küszöbértéke rugalmas a 
régiók egyes kategóriái tekintetében és 
megfelel a régiók különös sajátosságainak 
és szükségleteinek, az érintett 
tagállamoknak pedig lehetőséggel kell 
rendelkezniük arra, hogy – a Bizottsággal 
egyetértésben – eseti alapon határozzák 
meg a küszöbértéket.

Or. en

Indokolás

A régióknak és helyi hatóságoknak rugalmasságra van szükségük a programok kialakítása 
terén, hogy jobban megfelelhessenek az uniós kohéziós politika célkitűzéseinek.

Módosítás 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

törölve

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó 
támogatásából átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásait 
ennek megfelelően csökkenteni kell.
Az első albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelő éves előirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelő 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 
költségvetési évtől kezdődően.
Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

Or. en

Módosítás 1289
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

törölve

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó 
támogatásából átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásait 
ennek megfelelően csökkenteni kell.
Az első albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelő éves előirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelő 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 
költségvetési évtől kezdődően.
Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

Or. en

Módosítás 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

törölve

Or. en

Módosítás 1291
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg 10 000 000 000 EUR.

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg XX EUR. Ezt az összeget 
kizárólag a Kohéziós Alapból 
finanszírozásra jogosult tagállamokban 
elvégzendő projektek céljából lehet 
felhasználni, a társfinanszírozás irányadó 
aránya pedig a 110. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott arány.

Or. en

Indokolás

A Kohéziós Alapból származó európai összekapcsolódási eszköz keretében történő támogatás 
feltételeit egyértelművé kell tenni.

Módosítás 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés



PE491.056v01-00 98/177 AM\903905HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó 
támogatásából átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásait 
ennek megfelelően csökkenteni kell.

törölve

Or. en

Módosítás 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság végrehajtási aktus révén 
határozatot fogad el az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó 
támogatásából átcsoportosítandó összeg 
megállapításáról. Az egyes tagállamok 
Kohéziós Alapból származó támogatásait 
ennek megfelelően csökkenteni kell.

törölve

Or. en

Módosítás 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelő éves előirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelő 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 

törölve
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költségvetési évtől kezdődően.

Or. en

Módosítás 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett, a Kohéziós 
Alapból származó támogatásnak 
megfelelő éves előirányzatokat az európai 
összekapcsolódási eszköz megfelelő 
költségvetési soraiba kell átvezetni a 2014. 
költségvetési évtől kezdődően.

törölve

Or. en

Módosítás 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

törölve
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Or. en

Módosítás 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

törölve

Or. en

Módosítás 1298
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 

Az európai összekapcsolódási eszköz 
keretében a Kohéziós Alapból a 
közlekedési infrastruktúrára szánt 
támogatás megfelel a (2) bekezdés c) 
pontjában meghatározott nemzeti 
összegeknek. A Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszköz révén 
származó támogatást az európai 
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összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [13.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.

összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló […]/2012/EU rendelet35 [11.] cikke 
szerint kell nyújtani, az említett rendelet 1. 
mellékletében felsorolt projektekre, a 
lehető legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások 
tekintetében megfelelő projekteknek.
Kivételesen 2016. december 31-ig a 
finanszírozásra jogosult projektek 
kiválasztását a Kohéziós Alapból az 
európai összekapcsolódási eszközbe 
áthelyezett nemzeti elkülönítések 
tiszteletben tartásával kell elvégezni.

Or. en

Indokolás

Egy három éves időszakra – amely során biztosítják a nemzeti juttatásokat – lenne szükség 
annak biztosítása érdekében, hogy a tagállamok a Bizottság által rendelkezésükre bocsátott 
támogatási eszközök használatával elkészíthessék a projektportfóliójukat. Ezen időszakot 
követően az európai összekapcsolódási eszközről szóló rendeletben előírt rendes szabályokat 
kellene már alkalmazni.

Módosítás 1299
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell nyújtani, 
az említett rendelet 1. mellékletében 
felsorolt projektekre, a lehető 
legmagasabb prioritást biztosítva a 
Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatások
tekintetében megfelelő projekteknek.

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell nyújtani, 
a Kohéziós Alap szerinti nemzeti 
juttatásoknak megfelelően és a projektek 
korrekt versenyeztetése mellett.

Or. ro
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Módosítás 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [13.] cikke szerint kell nyújtani, 
az említett rendelet 1. mellékletében 
felsorolt projektekre, a lehető legmagasabb 
prioritást biztosítva a Kohéziós Alap 
szerinti nemzeti juttatások tekintetében 
megfelelő projekteknek.

A Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz révén származó 
támogatást az európai összekapcsolódási 
eszköz létrehozásáról szóló […]/2012/EU 
rendelet35 [11.] cikke szerint kell nyújtani, 
az említett rendelet 1. mellékletében 
felsorolt projektekre, a lehető legmagasabb 
prioritást biztosítva a Kohéziós Alap 
szerinti nemzeti juttatások tekintetében 
megfelelő projekteknek. Ennek ellenére, 
2016. december 31-ig a választható 
projektek kiválasztását a Kohéziós 
Alapból az európai összekapcsolódási 
eszközbe átirányított összegek szigorú 
tiszteletben tartásával viszik végbe.

Or. es

Indokolás

Annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a Kohéziós Alap szerinti nemzeti juttatásokat, 
valamint hogy a tagállamok a Bizottság segítségével projekt „inkubátorokat” hozhassanak 
létre az első években a programozási időszak elején meg kell határozni egy hároméves 
időszakot, amelynek során biztosítják az egyes tagállamoknak juttatott előirányzatokat 

Módosítás 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok és a Bizottság a 14. 
cikk (1) bekezdésével (új) összhangban 
biztosítják, hogy mind a partnerségi 
szerződések, mind pedig az operatív 
programok garantálják a strukturális 
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alapok és a kohéziós források, valamint az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és 
a TEN-rendeletek hatékony és 
megvalósítható összekapcsolását.

Or. de

Indokolás

Minden kereszthivatkozást megfelelően ki kell javítani.

Módosítás 1302
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A strukturális alapokból az [élelmiszer a 
leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 
2 500 000 000 EUR.

A strukturális alapokból az [élelmiszer a 
leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 
3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Indokolás

Az előző programozási időszakban az élelmiszer a leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz összege évi 500 000 EUR volt. Mivel e program célja a mélyszegénységnek kitett 
emberek támogatása, akik száma az EU-t sújtó gazdasági válsággal egyre nő, a 2014–2020-
as időszakra legalább ugyanazt a támogatási összeget kell fenntartani.

Módosítás 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A strukturális alapokból az [élelmiszer a 
leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 
2 500 000 000 EUR.

A strukturális alapokból az [élelmiszer a 
leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében 
3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Módosítás 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A strukturális alapokból az [élelmiszer a 
leginkább rászoruló személyek számára 
eszköz] révén juttatott támogatás a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások keretében
2 500 000 000 EUR.

A leginkább rászoruló személyek számára 
juttatott, élelmiszer-támogatásra szánt
összeg XXX EUR-ra nő.

Or. es

Módosítás 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozatot fogad el az egész 
időszakra vonatkozóan kiszámított, az 
egyes tagállamok strukturális alapokból 
származó támogatásából átcsoportosítandó 
összeg megállapításáról. Az egyes 
tagállamok strukturális alapokból 
származó támogatásait ennek megfelelően 

A Bizottság határozatot fogad el az egész 
időszakra vonatkozóan kiszámított, 
átcsoportosítandó összeg megállapításáról, 
az Európai Unió pénzügyi keretének „a 
természeti erőforrások megőrzése és 
kezelése” fejezetében előirányzott 
támogatások alapján.
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csökkenteni kell.

Or. es

Módosítás 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett, a 
strukturális alapokból származó 
támogatásnak megfelelő éves 
előirányzatokat az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára] eszköz 
megfelelő költségvetési soraiba kell 
átvezetni a 2014. költségvetési évben.

törölve

Or. es

Módosítás 1307
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. de

Indokolás

Hozzáigazítás a teljesítési tartalék törlésére vonatkozó korábbi módosításokhoz.
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Módosítás 1308
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. en

Módosítás 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. fr

Módosítás 1310
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. en
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Módosítás 1311
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

törölve

Or. en

Módosítás 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított
források 5%-a teljesítési tartalék, amelyet 
a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

(6) Abban az esetben, ha az adott tagállam 
úgy dönt, a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára biztosított források 5%-a teljesítési 
tartalékot fog képezni, amelyet a 20. 
cikknek megfelelően kell elosztani.

Or. es

Módosítás 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
növekedést és munkahelyteremtést 

(7) A Bizottság kezdeményezésére a 
növekedést és munkahelyteremtést 
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szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források 0,2%-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
városfejlesztés területén.

szolgáló beruházások célra biztosított 
ERFA források XX%-át innovatív 
tevékenységekre kell juttatni a fenntartható 
városfejlesztés területén.

Or. es

Módosítás 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki (azaz összesen xxx).

Or. de

Indokolás

Vö. a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai stratégiáról 
szóló, 2011. július 5-i európai parlamenti állásfoglalás 37. bekezdésével (2011/2035(INI))

Módosítás 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen 

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki (azaz összesen XXX EUR-t).
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11 700 000 004 EUR-t).

Or. fr

Indokolás

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott állásfoglalás – amelyben a Parlament azt 
kéri, hogy a kohézióra biztosított globális források legalább 7%-át az európai területi 
együttműködésre fordítsák – folyományaként indokolt rögzíteni, hogy a 2014–2020 közötti 
időszak során a globális források 7%-át fordítják az alapra.

Módosítás 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR-t). E forrásokat az 
együttműködési programok lebontása 
alapján le kell vonni a kohéziós politika 
számára elkülönített források teljes 
összegéből.

Or. en

Módosítás 1317
Riikka Manner

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés
céljára biztosított források a 2014–2020 

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
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közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 7%-át
teszik ki (azaz összesen 
XX XXX XXX XXX EUR-t).

Or. fi

Módosítás 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen 
11 700 000 004 EUR-t).

(8) Az európai területi együttműködés 
céljára biztosított források a 2014–2020 
közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló globális források 3,48%-
át teszik ki (azaz összesen XX XXX XXX 
XXX EUR-t).

Or. es

Módosítás 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 84 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

84a. cikk
A makroregionális együttműködés 

számára biztosított források
(1) A makroregionális együttműködés 
céljára szánt források – a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjában létrejött megállapodást 
követően – a makroregionális fejlesztési 
alapban legalább 20%-át képezhetik a 
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növekedést és foglalkoztatást szolgáló 
beruházásokra irányuló célra fordított, a 
makroregionális fejlesztési alapot 
szerződés útján létrehozó, illetve a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozó tagállamok számára 
rendelkezésre álló, az összes alapból a 
2014–2020 közötti időszakra biztosított 
forrásoknak.
(2) A makroregionális együttműködés 
céljára szánt források – a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó 
tagállamok csoportjában, illetve a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozó országok körében létrejött 
megállapodást követően – a 
makroregionális fejlesztési alapot 
szerződés útján létrehozó tagállamok, 
illetve a makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozó országok állami forrásaiból, 
illetve az EBB forrásaiból is 
hozzárendelhetők a makroregionális 
fejlesztési alaphoz.
(3) A makroregionális együttműködés 
céljára szánt forrásoknak minősülnek a 
Bizottság által az érintett makrorégió 
tagállamaival szemben a 2007–2013 
közötti időszakra vonatkozóan 2013. 
december 31. után elvégzett pénzügyi 
korrekciók nyomán az összes alapból 
származó források is.
(4) A makroregionális együttműködés 
céljára szánt forrásoknak minősülnek a 
2007–2013 közötti időszakban és egészen 
2013. december 31-ig az összes alapból 
származó, az érintett makrorégió 
tagállamaiban nem odaítélt források is.
(5) A makroregionális együttműködés 
céljára szánt forrásoknak minősülnek a 
2007–2013 közötti időszakban és egészen 
2015. december 31-ig az összes alapból 
származó, az érintett makrorégió 
tagállamaiban nem felhasznált források 
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is.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás figyelembevétele. Ez a 
rendelkezés lehetőséget teremt a makroregionális fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó 
tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési alap létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozó országok közötti párbeszéden és konszenzuson alapuló tényleges makroregionális 
együttműködésre. A cél egy igen hathatós és valóságos integrációs komponens alkalmazása, 
amely a szubszidiaritás elvéből eredeztethető.

Módosítás 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók és a fejlettebb régiók 
tekintetében juttatott előirányzatokat nem 
lehet átcsoportosítani a régiók kategóriái 
között.

Or. de

Módosítás 1321
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat rendszerint nem lehet 
átcsoportosítani a régiók kategóriái között.

Or. de
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Módosítás 1322
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani
a régiók kategóriái között, a területi 
dimenzióval rendelkező és több régiót 
érintő programok, közös cselekvési tervek 
(e rendelet III. fejezete), városfejlesztési 
stratégiák, és a rendelet 12. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott más területi 
stratégiák vagy megállapodások 
kivételével;

Or. en

Módosítás 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
sem valamely tagállamon belüli, sem 
pedig a tagállamok közötti régiók 
kategóriái között;

Or. en
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Módosítás 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között. Ez a
rendelkezés nem vonatkozik a 
makroregionális fejlesztési alaphoz a 
makroregionális együttműködési cél 
érdekében hozzárendelt forrásokra.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez csatlakozó országok közötti párbeszéden és 
konszenzuson alapuló tényleges makroregionális együttműködés figyelembevétele.

Módosítás 1325
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között, a területi 
dimenzióval rendelkező, több régiót érintő 
programokon, a közös cselekvési terveken 
(ld. e rendelet 3. fejezetét), a 
városfejlesztési stratégiákon, a(z) 
…/…/EU rendelet [ESZA] 12. cikkének 
(1) bekezdése szerinti egyéb stratégiákon 
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vagy területi paktumokon kívül.

Or. fr

Módosítás 1326
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között.

(1) Az egyes tagállamok részére a kevésbé 
fejlett régiók, az átmeneti régiók és a 
fejlettebb régiók tekintetében juttatott 
előirányzatokat nem lehet átcsoportosítani 
a régiók kategóriái között, a területi 
dimenzióval rendelkező és több régiót 
érintő programok, közös cselekvési tervek 
(e rendelet III. fejezete), városfejlesztési 
stratégiák, és a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] rendelet 12. cikkének (1)
bekezdésében meghatározott más területi 
stratégiák vagy megállapodások 
kivételével.

Or. en

Módosítás 1327
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történő 

törölve
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átcsoportosítására.

Or. pt

Indokolás

A régiók már rendelkeznek egy külön pénzügyi kerettel, ezért nem szükséges átcsoportosítani 
a forrásokat a régiók között, különösen, ha annak fő kedvezményezettjei a legfejlettebb régiók 
– a kevésbé fejlett régiók kárára. Nyilvánvaló, hogy ennek tovagyűrűző hatása nem járul 
hozzá a Szerződés 174. cikkében említett nagyobb gazdasági, társadalmi és területi 
kohézióhoz. E módosítás összhangban áll az (59) preambulumbekezdés módosításával.

Módosítás 1328
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 30%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Or. de

Módosítás 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
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partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 10%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Or. en

Módosítás 1330
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 85 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 2%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a Bizottság 
egy vagy több tematikus célkitűzéshez 
kapcsolódó, kellően indokolt körülmény 
esetében elfogadhatja a tagállam által a 
partnerségi szerződés első benyújtásakor 
tett javaslatot egy régiókategória teljes 
előirányzata legfeljebb 6%-ának másik 
régiókategóriákba történő 
átcsoportosítására.

Or. en

Módosítás 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a) A strukturális deficitből le kell vonni 
az országonkénti középtávú célkitűzések 
meghatározásakor A KSK-alapokból 
történő finanszírozás keretében létrejött 
beruházások társfinanszírozásakor 
keletkezett, közhatóságok által viselt 
közkiadást vagy egyenértékű strukturális 
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kiadást az 1466/97/EK tanácsi rendelet 
értelmében, ugyanígy le kell vonni őket a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
prevenciós ágának való megfelelés 
értékelésekor is, az 1467/97/EK tanácsi 
rendelet értelmében.

Or. it

Indokolás

Szükségesnek véljünk egy olyan mechanizmus elfogadását, amely biztosítja a tagállamoknak a 
gazdaság fejlesztését és a foglalkoztatás növekedését célzó, stratégiainak tartott projekteken 
belül a beruházások társfinanszírozását, anélkül, hogy veszélybe kerülnének a stabilitási 
paktumból eredő kötelezettségek.

Módosítás 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét 
fenntartották-e az adott időszakban, csak 
azokban a tagállamokban vizsgálják, ahol 
a kevésbé fejlett és az átmeneti régiók a 
teljes lakosság legalább 15%-át lefedik.

törölve

Or. de

Indokolás

Az addicionalitás feltételét minden tagállamban ellenőrizni kell. Vö. az Európai Parlament 
2011. július 5-i állásfoglalásának (2011/2035(INI)) 1. és 2. bekezdésével: „ezt a hozzáadott 
értéket abban az esetben tekinti megfelelőnek, ha az uniós projektek a hátrányos helyzetben 
lévő, kevésbé fejlett régiók fenntartható gazdasági, infrastrukturális, társadalmi és/vagy 
ökológiai felértékelődésével járnak, és ahol ezt európai hozzájárulás nélkül nem lehetne 
megvalósítani”.
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Módosítás 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét fenntartották-
e az adott időszakban, csak azokban a 
tagállamokban vizsgálják, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 
lakosság legalább 15%-át lefedik.

Azt, hogy a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló célhoz 
tartozó közkiadások vagy egyenértékű 
strukturális kiadások szintjét fenntartották-
e az adott időszakban, csak azokban a 
tagállamokban vizsgálják, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 
lakosság legalább 20%-át lefedik.

Or. fr

Módosítás 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 
lakosság legalább 70%-át lefedik, a 
vizsgálatot nemzeti szinten végzik el.

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett régiók a teljes lakosság legalább 
70%-át lefedik, a vizsgálatot nemzeti 
szinten végzik el.

Or. de

Módosítás 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett régiók a teljes lakosság több mint 
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lakosság több mint 15%-át és kevesebb 
mint 70%-át fedik le, a vizsgálatot nemzeti 
és regionális szinten végzik el. Ennek 
érdekében ezek a tagállamok információt 
szolgáltatnak a Bizottságnak a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók kiadásairól a 
vizsgálati eljárás valamennyi fázisában.

15%-át és kevesebb mint 70%-át fedik le, a 
vizsgálatot nemzeti és regionális szinten 
végzik el. Ennek érdekében ezek a 
tagállamok információt szolgáltatnak a 
Bizottságnak a kevésbé fejlett és az 
átmeneti régiók kiadásairól a vizsgálati 
eljárás valamennyi fázisában.

Or. de

Módosítás 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 
lakosság több mint 15%-át és kevesebb 
mint 70%-át fedik le, a vizsgálatot nemzeti 
és regionális szinten végzik el. Ennek 
érdekében ezek a tagállamok információt 
szolgáltatnak a Bizottságnak a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók kiadásairól a 
vizsgálati eljárás valamennyi fázisában.

Azokban a tagállamokban, ahol a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók a teljes 
lakosság több mint 20%-át és kevesebb 
mint 70%-át fedik le, a vizsgálatot nemzeti 
és regionális szinten végzik el. Ennek 
érdekében ezek a tagállamok információt 
szolgáltatnak a Bizottságnak a kevésbé 
fejlett és az átmeneti régiók kiadásairól a 
vizsgálati eljárás valamennyi fázisában.

Or. fr

Módosítás 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 86 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez csatlakozó országok közötti párbeszéden és 
konszenzuson alapuló tényleges makroregionális együttműködés figyelembevétele.

Módosítás 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az 
alapra vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Az ESZA esetében a 
prioritási tengely a 9. cikk (8), (9), (10) és 
(11) bekezdésében meghatározott 
különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombinálhatja a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. Kellően indokolt 
körülmények esetén a prioritási tengely 
egy vagy több régiókategóriára 
vonatkozhat, és több tematikus célkitűzés 
és több alap kiegészítő beruházási 
prioritásait kombinálhatja az érintett 
alapokra vonatkozó különleges
szabályokkal összhangban.

Or. fr

Indokolás

A több alapot érintő programok igénybevételét kell elősegíteni.

Módosítás 1339
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely egy 
vagy több régiókategóriára vonatkozhat, 
és egy vagy több tematikus célkitűzés egy 
vagy több beruházási prioritását 
tartalmazza az alapra vonatkozó 
szabályokkal összhangban.

Or. de

Módosítás 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az 
alapra vonatkozó szabályokkal 
összhangban. Az ESZA esetében a 
prioritási tengely a 9. cikk (8), (9), (10) és 
(11) bekezdésében meghatározott 
különböző tematikus célkitűzések 

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely egy
vagy több régiókategóriára vonatkozik, 
vagy egy vagy több kiegészítő beruházási 
prioritást kombinálhat különböző 
tematikus célkitűzésekből vagy alapokból
az alapra vonatkozó szabályokkal 
összhangban.
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beruházási prioritásait kombinálhatja a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

Or. en

Módosítás 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely egy 
alapra és egy régiókategóriára vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Ha 
valamely tematikusan koherens és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre irányuló uniós stratégia 
célkitűzéseinek és céljainak elérésére 
irányuló integrált megközelítés hatásának 
és hatékonyságának növelése érdekében 
szükséges, valamely prioritási tengely 
kombinálhatja:

Or. en

Módosítás 1342
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási (1) Egy operatív program prioritási 
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tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. A
prioritási tengely a 9. cikk (8), (9), (10) és 
(11) bekezdésében meghatározott 
különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombinálhatja a 
többi prioritási tengelyhez való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

Or. fr

Indokolás

Amikor az szükségesnek és célszerűnek tűnik, fokozni kell a kohéziós politika különböző céljai 
alá tartozó működési programok és az európai területi együttműködés különböző vetületeinek 
összehangolását.

Módosítás 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. 
Megfelelően indokolt esetekben a 
prioritási tengely egyetlen tematikus 
célkitűzés keretében kombinálhatja a 
különböző tematikus célkitűzések egy vagy 
több kiegészítő beruházási prioritást, vagy 
az ERFA, a Kohéziós Alap és az ESZA 
szerinti egy vagy több kiegészítő 
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esetében. beruházási prioritást.

Or. en

Módosítás 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.
Valamint a demográfiai változásokkal 
való szembenézés érdekében, az ERFA 
esetében egy prioritási tengely több 
tematikus célkitűzésnek is megfelelhet.

Or. es

Módosítás 1345
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
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régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási tengelyhez 
való hozzájárulásuk elősegítése érdekében 
kellően indokolt körülmények esetében.

régiókategóriánként egy alapra vonatkozik, 
az 52. cikk sérelme nélkül egy tematikus 
célkitűzésnek felel meg, és az adott 
tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA és az ERFA esetében a prioritási 
tengely a 9. cikk (8), (9), (10) és (11) 
bekezdésében meghatározott különböző 
tematikus célkitűzések beruházási 
prioritásait kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.

Or. en

Módosítás 1346
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely 
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely – a 
kohéziós alap kivételével – egy alapra és 
egy régióra vonatkozik, az 52. cikk 
sérelme nélkül egy tematikus célkitűzésnek 
felel meg, és az adott tematikus célkitűzés 
egy vagy több beruházási prioritását 
tartalmazza az alapra vonatkozó 
szabályokkal összhangban. Kellően 
indokolt körülmények esetében a prioritási 
tengely, amennyiben ez az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
stratégiájában előirányzott célkitűzések és 
célok elérésére irányuló tematikus 
koherens megközelítés hatékonyságának 
és eredményességének növeléséhez 
szükséges:
a) egynél több régiókategóriát ölelhet fel;
b) az ERFA, a KA és az ESZA egy vagy 
több kiegészítő beruházási prioritását egy 
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tematikus cél keretében kombinálhatja;
c) különböző tematikus cél egy vagy több 
kiegészítő beruházási prioritását az uniós 
hozzájárulás 20%-áig egy operatív 
program céljából kombinálhatja;
d) az ESZA esetében a prioritási tengely a 
9. cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.
A tagállamok az a)–d) pontban említett 
lehetőségek közül kettőt vagy többet 
kombinálhatnak egymással.

Or. de

Módosítás 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egynél több régiókategóriát érint;

Or. en

Módosítás 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ERFA, a Kohéziós Alap és az ESZA 
szerinti egy vagy több kiegészítő 
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beruházási prioritást egyetlen tematikus 
célkitűzés alatt kombinál;

Or. en

Módosítás 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) különböző tematikus célkitűzések közül 
egy vagy több kiegészítő beruházási 
prioritást kombinál valamely operatív 
programhoz való uniós hozzájárulás 
legfeljebb 20%-áig, különösen a 
hozzájárulás területi fejlesztésre irányuló 
valamely integrált megközelítésre 
elkülönített részei tekintetében;

Or. en

Módosítás 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) Az ESZA [...] esetében a 9. cikk (8), (9), 
(10) és (11) bekezdésében meghatározott 
különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombinálja a többi 
prioritási tengelyhez [...] való 
hozzájárulásuk elősegítése érdekében.

Or. en
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Módosítás 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) A tagállamok létrehozhatnak egyetlen 
prioritási tengelyt az 52. cikkben 
meghatározott technikai segítségnyújtásra 
irányuló operatív programban; e 
prioritási tengelyekre nem vonatkozik az e 
cikk (2) bekezdése b) pontjának i., ii., iv. 
alpontja, c) pontjának ii.–via. alpontja, 
valamint e) pontjának i.–iia. alpontja;

Or. en

Indokolás

Elfogadása esetén az érintett kereszthivatkozásokat megfelelően módosítani kell.

Módosítás 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok az a)–d) pontok szerinti 
lehetőségek közül kettőt vagy többet 
kombinálhatnak.

Or. en

Módosítás 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív programnak az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

a) az operatív programnak a gazdasági, 
szociális és területi kohézió eléréséhez és 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájához való hozzájárulását 
meghatározó stratégia, amely az alábbiakat 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkező szükségletek megállapítása
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve az 
integrált iránymutatásokat és a nemzeti és 
regionális sajátosságokat;

i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkező szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások és a tagállamok és az Unió 
gazdasági politikáinak széleskörű 
iránymutatásai határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban és – foglalkoztatási 
politikáikban a tagállamok által 
figyelembe veendő – iránymutatásokban 
jelöl meg, figyelembe véve különösen az 
érintett tagállamok és/vagy régiók 
fenntartható fejlődéssel összefüggő 
szükségleteit.

Or. en

Módosítás 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon kihívásokkal kapcsolatban
jelentkező szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve 
az integrált iránymutatásokat és a nemzeti 
és regionális sajátosságokat;

i. a jelentkező szükségletek megállapítása, 
figyelembe véve az integrált 
iránymutatásokat és a nemzeti és regionális 
sajátosságokat;

Or. fr

Módosítás 1356
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkező szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve az 
integrált iránymutatásokat és a nemzeti és 
regionális sajátosságokat;

i. azon kihívásokat figyelembe vevő 
szükségletek megállapítása (figyelemmel 
az adott nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket a 121. cikk (2) 
bekezdésében szereplő ország-specifikus 
ajánlások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács a Szerződés 148. cikk 
(4) bekezdése alapján elfogadott 
ajánlásaiban jelöl meg, figyelembe véve az 
integrált iránymutatásokat és a nemzeti és 
regionális sajátosságokat;

Or. en

Módosítás 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
értékelés eredményeire;

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
értékelés eredményeire, adott esetben a 
tagállamok és/vagy régiók fenntartható 
fejlesztéssel összefüggő szükségleteivel 
összhangban;

Or. en

Módosítás 1358
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
értékelés eredményeire;

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel az 
adott régió szükségleteire, a partnerségi 
szerződésre és az előzetes értékelés 
eredményeire;

Or. de

Módosítás 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a növekedést és munkahelyteremtést 
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szolgáló beruházások célkitűzés alá 
tartozó operatív programok, az európai 
területi együttműködés cél alá tartozó 
programok, valamint az ETHA, az 
EMVA, az európai szomszédsági eszköz, 
az Európai Fejlesztési Alap (EFA) és az 
érintett régiók esetében az előcsatlakozási 
eszköz alá tartozó programok 
összehangolására vonatkozó részletes 
szabályok bemutatása.

Or. fr

Módosítás 1360
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. adott esetben a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
célkitűzés alá tartozó operatív programok 
és az európai területi együttműködés cél 
alá tartozó programok, valamint az 
érintett régiókkal kapcsolatban az Unió 
külső fellépése alá tartozó programok 
összehangolására vonatkozó részletes 
szabályok bemutatása.

Or. fr

Indokolás

Az európai határral nem rendelkező régiók helyzetének jobb figyelembevétele érdekében 
azokat a rendelkezéseket célszerű megerősíteni, amelyek az operatív programokon belül az 
együttműködést segítik elő. Ezek a rendelkezések a decentralizált együttműködési 
megállapodáson belül az innovatív projektek fellendülését is lehetővé tennék.

Módosítás 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a beruházási prioritások és az azokhoz 
tartozó konkrét célkitűzések;

i. a beruházási prioritások és az azokhoz 
tartozó konkrét célkitűzések, az e cikk (1) 
bekezdésében megállapított különböző 
lehetőségekkel összhangban;

Or. en

Módosítás 1362
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – b pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a támogatandó intézkedések leírása, 
beleértve a fő célcsoportok, a konkrét 
célterületek és a kedvezményezettek 
típusainak meghatározását adott esetben, 
valamint a pénzügyi eszközök tervezett 
alkalmazását;

iii. a támogatandó intézkedések leírása, 
beleértve a fő célcsoportok, a konkrét 
célterületek meghatározását adott esetben, 
valamint a pénzügyi eszközök tervezett 
alkalmazását;

Or. en

Módosítás 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált területfejlesztési 
megközelítéshez való hozzájárulás, 
beleértve az alábbiakat:

c) az integrált területfejlesztési 
megközelítéshez való hozzájárulás, 
beleértve az alábbiakat:

Or. en
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Módosítás 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az ETHA, és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

i. az alapok, az EVMA, az ETHA, az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz és 
más uniós és nemzeti finanszírozási 
eszközök közötti, valamint az EBB-vel 
való összehangolást biztosító 
mechanizmusok;

Or. de

Módosítás 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök –
különösen, ha azok a LIFE programhoz 
hasonló strukturált együttműködést 
biztosítanak – közötti, valamint az EBB-
vel való összehangolást biztosító 
mechanizmusok;

Or. en

Indokolás

A LIFE program szerinti „integrált projektek” konkrét figyelemfelkeltő eszközt jelentenek a 
környezet és az éghajlat tekintetében. Jelentősen hozzájárulhatnak az alapok hatékony 
felhasználásához, a fontosabb környezetvédelmi jogszabályok koherens végrehajtásához, 
valamint a környezet és éghajlat tekintetében a kohéziós és agrárpolitika tekintetében 
meghatározott finanszírozás felvevőképességének növeléséhez. A gyakorlati 
megvalósíthatóság érdekében korai szakaszban kell meghatározni a KSK-alapokat kiegészítő 
lehetséges tevékenységeket.
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Módosítás 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

i. az egy vagy több prioritási tengelyben a 
KSK-alapok közötti összehangolást 
biztosító mechanizmusok és az alapok és 
más uniós és nemzeti finanszírozási 
eszközök közötti, valamint az EBB-vel 
való összehangolást biztosító 
mechanizmusok;

Or. en

Módosítás 1367
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;

i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;
ha ezt nem rögzítették kielégítő módon a 
partnerségi szerződésben;

Or. en

Módosítás 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – i a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a különböző nemzeti vagy regionális 
szintű ágazati igazgatások közötti, a 
környezetvédelmi és éghajlati 
prioritásokra vonatkozó együttműködési 
megállapodások, amelyek elsősorban a 
környezet és az éghajlat terén az integrált 
projekteket kiegészítő tevékenységi 
területek meghatározását, másodsorban 
azon finanszírozási területek 
meghatározását eredményezik, amelyeken 
a LIFE program keretében igazolt 
megoldások, módszerek és megközelítések 
használata előnyös lehet;

Or. en

Indokolás

A LIFE program szerinti „integrált projektek” konkrét figyelemfelkeltő eszközt jelentenek a 
környezet és az éghajlat tekintetében. Jelentősen hozzájárulhatnak az alapok hatékony 
felhasználásához, a fontosabb környezetvédelmi jogszabályok koherens végrehajtásához, 
valamint a környezet és éghajlat tekintetében a kohéziós és agrárpolitika tekintetében 
meghatározott finanszírozás felvevőképességének növeléséhez. A gyakorlati 
megvalósíthatóság érdekében korai szakaszban kell meghatározni a KSK-alapokat kiegészítő 
lehetséges tevékenységeket.

Módosítás 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, valamint az e rendelet 99. 
cikkében említett integrált területi 
beruházásokhoz hozzájáruló 
mechanizmusok, köztük a(z) ... rendelet 
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[ESZA-rendelet] 12. cikkének (1) 
bekezdésében említett mechanizmusok és 
az egyes alapok integrált intézkedésekre 
irányuló indikatív éves elosztásai;

Or. en

Módosítás 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. a városi, vidéki, part menti és halászati 
területek, valamint sajátos területi 
jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

Or. en

Módosítás 1371
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. adott esetben a városi, vidéki, part menti 
és halászati területek, valamint sajátos 
területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

ii. adott esetben a városi, vidéki, part 
menti, hegyvidéki és halászati területek, 
valamint sajátos területi jellemzőkkel bíró 
területek területfejlesztésének tervezett 
integrált megközelítése, különösen a 28. és 
29. cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;

Or. de
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Indokolás

A hegyvidéki térségek jellegükből fakadóan különleges kihívásokkal szembesülnek. Sokrétű 
problémákkal, mint például az elvándorlással és a gazdasági hátrányos helyzettel kell 
megküzdeniük. Ezért kívánatosnak tartjuk külön megemlíteni ezeket a régiókat.

Módosítás 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon funkcionális városi területek 
felsorolása, ahol fenntartható és inkluzív 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre a(z) .../EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkével összhangban, 
feltéve hogy az integrált intézkedések 
végrehajtási helye szerinti funkcionális 
városi területeket kezelő helyi hatóságok 
vagy létező testületek hozzájárulásukat 
adják; az ezekre a tevékenységekre 
fordított ERFA-támogatás indikatív éves 
elosztása, beleértve a …/EU [ERFA] 
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján 
a városok számára irányítási célokra 
juttatott forrásokat; hozzá kell adni az 
integrált tevékenységekre juttatott ESZA-
támogatás indikatív éves elosztását;

Or. en

Módosítás 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol iii. azon városok és funkcionális térségek



PE491.056v01-00 140/177 AM\903905HU.doc

HU

fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása,

indikatív felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása,

Or. es

Módosítás 1374
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok és funkcionális területek
megközelítőleges módon történő
felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre. E 
felsorolást a regionális és helyi 
hatóságokkal partnerségben kell 
összeállítani, figyelemmel az egyes 
tagállamok intézményrendszereire, annak 
érdekében, hogy minden olyan helyi 
hatóság megfelelő módon 
csatlakozhasson, aki városfejlesztést célzó
integrált intézkedéseket kíván 
végrehajtani; az ezekre a tevékenységekre 
fordított ERFA-támogatás indikatív éves 
elosztása, beleértve a …/EU [ERFA] 
rendelet 7. cikkének (2) bekezdése alapján 
a városok számára irányítási célokra 
juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. it
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Módosítás 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok, vagy városok és 
funkcionális városi területek 
kiválasztására szolgáló valamennyi 
kritérium felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. en

Módosítás 1376
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok, funkcionális városi 
térségek és egyéb funkcionális területek
indikatív felsorolása a 14. cikk b) 
pontjának ii. alpontjában felsorolt 
kritériumok szerint, ahol fenntartható 
város-, regionális és területfejlesztést célzó 
integrált intézkedéseket hajtanak végre; az 
ezekre a tevékenységekre fordított ERFA-
támogatás indikatív éves elosztása, 
beleértve a …/EU [ERFA] rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján a városok 
számára a funkcionális városi térségek és 
egyéb funkcionális területek irányítása 
céljából juttatott forrásokat; az integrált 



PE491.056v01-00 142/177 AM\903905HU.doc

HU

tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. de

Indokolás

Mivel a fenntartható városfejlesztés nem kizárólag a városokra vonatkozik, hanem már ma is 
például több várost, várost és környező térségét vagy regionális integrációt felölelő nagyobb 
térségi kategóriákban valósítják meg, és mivel a tagállamokban régiókategóriái sokszínűek, 
ennek a fejlesztendő városi térségek fogalommeghatározásában tükröződnie kell.

Módosítás 1377
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; e 
felsorolást, a városfejlesztést célzó 
integrált intézkedéseket végrehajtani 
szándékozó valamennyi helyi hatóság 
egyenlő hozzáférésének biztosítása 
érdekében, a helyi és regionális 
közigazgatási szervekkel 
együttműködésben, az egyes tagállamok 
intézményi rendszerét tiszteletben tartva 
kell kidolgozni; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. pt

Módosítás 1378
Richard Seeber
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. azon városok példálózó felsorolása, 
ahol fenntartható városfejlesztést célzó 
integrált intézkedéseket hajtanak végre; az 
ezekre a tevékenységekre fordított ERFA-
támogatás indikatív éves elosztása, 
beleértve a …/EU [ERFA] rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján a városok 
számára irányítási célokra juttatott 
forrásokat; az integrált tevékenységekre 
juttatott ESZA-támogatás indikatív éves 
elosztása;

Or. en

Módosítás 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést hajtanak 
végre, valamint a 28. és 29. cikk szerinti 
végrehajtási intézkedések, köztük az egyes 
alapok integrált intézkedésekre irányuló 
indikatív éves elosztásai;

Or. en

Módosítás 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – v pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a legalább egy másik tagállamban 
működő kedvezményezettekkel 
végrehajtott interregionális és 
transznacionális intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezések;

v. a legalább egy másik tagállamban 
működő kedvezményezettekkel 
végrehajtott határokon átnyúló,
interregionális és transznacionális 
intézkedésekre vonatkozó rendelkezések;

Or. fr

Módosítás 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vi. a tervezett támogatások hozzájárulása a 
makroregionális stratégiák és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
minden formájához

Or. en

Módosítás 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makroregionális
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz, valamint a 
funkcionális hegyvidéki területekhez;

Or. es
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Módosítás 1383
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makroregionális
stratégiákhoz, a tengeri medencékkel és az 
Alpok térségével kapcsolatos 
stratégiákhoz;

Or. de

Indokolás

Az Alpok térsége sajátos demográfiai és természeti kihívások előtt áll, és ezért különösen 
támogatni kell az EU strukturális alapjaiból.

Módosítás 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. azon térségek meghatározása, ahol a 
határokon átnyúló infrastrukturális 
kapcsolatokat és/vagy regionális 
összekapcsolódásokat támogatnak;

Or. de

Módosítás 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

via. a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. en

Módosítás 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

törölve

Or. en

Elfogadása esetén az érintett kereszthivatkozást is megfelelően módosítani kell.

Módosítás 1387
Hermann Winkler
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek és a demográfiai 
kihívásokkal küzdő régiók vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. de

Módosítás 1388
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a regionális demográfiai kihívások 
és a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. en
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Módosítás 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint a fogyatékkal 
élőkre, és az indikatív forráselosztás;

Or. en

Módosítás 1390
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
területek, amelyek földrajzi helyzetük 
miatt sajátos kihívások előtt állnak, mint 
például a hegyvidéki térségek, vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

Or. de
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Indokolás

A hegyvidéki térségek jellegükből fakadóan különleges kihívásokkal szembesülnek. Sokrétű 
problémákkal, mint például az elvándorlással és a gazdasági hátrányos helyzettel kell 
megküzdeniük. Ezért ezek tekintetében különösen szükség van a strukturális alapokból nyújtott 
támogatások integrált megközelítésére.

Módosítás 1391
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;

d) adott esetben a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre;

Or. en

Módosítás 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. az operatív program 2001/42/EK 
irányelvvel összhangban elvégzett 
stratégiai környezeti hatásvizsgálatának 
eredményei;

Or. en
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Módosítás 1393
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés és 
operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó 
intézkedések leírása és azok ütemterve;

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés és 
operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó 
intézkedések leírása;

Or. en

Módosítás 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történő bevonására tett 
intézkedések és a partnerek szerepe az 
operatív program végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében;

iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe 
történő bevonására tett intézkedések, és az 
európai magatartási kódexszel 
összhangban többek között az 5. cikkben 
említett résztvevő partnerek listáját, a 
partnerek kiválasztásának módszerére 
vonatkozó információkat, valamint azok 
feladatait és álláspontját;

Or. en

Módosítás 1395
Richard Seeber
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – e pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történő bevonására tett 
intézkedések és a partnerek szerepe az 
operatív program végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében;

iii. a partnereknek az operatív program 
elkészítésébe történő bevonására tett 
intézkedések és a megfelelő partnerek 
szerepe az operatív program 
végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 1396
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok és
kedvezményezettek igazgatási 

i. az e cikk (1) bekezdésének e) pontjában 
a technikai segítségnyújtással 
kapcsolatban meghatározott lehetőség
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kapacitásának megerősítését célzó 
intézkedéseket a (2) bekezdés b) pontjában 
említett érintett prioritási tengelyre 
vonatkozó információkkal;

tervezett alkalmazása és a hatóságok,
kedvezményezettek és – az európai 
magatartási kódexszel összhangban – az 
5. cikkben említett partnerek igazgatási 
kapacitásának megerősítését célzó 
intézkedések a (2) bekezdés b) pontjában 
említett érintett prioritási tengelyre 
vonatkozó információkkal;

Or. en

Módosítás 1398
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés elérése 
érdekében tervezett intézkedések, valamint 
azok céljainak meghatározása;

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés elérése 
érdekében tervezett intézkedések, valamint 
azok céljainak és határidejének 
meghatározása;

Or. en

Módosítás 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés
elérése érdekében tervezett intézkedések, 
valamint azok céljainak meghatározása;

ii. a kedvezményezettek igazgatási terhei
csökkentésének elérése érdekében tervezett 
intézkedések, valamint azok céljainak 
meghatározása;

Or. en
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Módosítás 1400
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés
elérése érdekében tervezett intézkedések, 
valamint azok céljainak meghatározása;

ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és – adott esetben – az 
igazgatási teher csökkentésének elérése 
érdekében tervezett intézkedések;

Or. en

Módosítás 1401
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nagyprojektek felsorolása, amelyeknél 
a főbb munkák végrehajtásának tervezett 
kezdeti napja 2018. január 1. előtt van;

iii. a nagyprojektek példálózó felsorolása, 
amelyeknél a főbb munkák 
végrehajtásának tervezett kezdeti napja 
2018. január 1. előtt van;

Or. en

Módosítás 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – f pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nagyprojektek felsorolása, amelyeknél 
a főbb munkák végrehajtásának tervezett 
kezdeti napja 2018. január 1. előtt van;

iii. a nagyprojektek nem kimerítő 
felsorolása, amelyeknél a főbb munkák 
végrehajtásának tervezett kezdeti napja 
2018. január 1. előtt van;

Or. en
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Módosítás 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Amennyiben a nemzeti 
társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Az egynél több régiókategóriát 
érintő prioritási tengelyek esetében a 
táblázat meghatározza az egyes Alapokból 
származó különböző összegeket, valamint 
a társfinanszírozás vonatkozó összegét az 
egyes régiókategóriák tekintetében. Az egy 
vagy több, különböző KSK-alapokból 
származó kiegészítő beruházási prioritást 
kombináló prioritási tengelyek esetében a 
táblázat meghatározza az egyes Alapokból 
származó összegeket. Amennyiben a 
nemzeti társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

Or. en

Módosítás 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a strukturális és kohéziós alapok 
pénzeszközeinek tervezett összekapcsolása 
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más finanszírozási eszközökkel, 
különösen az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszközzel;

Or. de

Módosítás 1405
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenőrző hatóság azonosítása;

i. az irányító hatóság, az igazoló hatóság és 
adott esetben az ellenőrző hatóság 
azonosítása;

Or. de

Módosítás 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenőrző hatóság azonosítása;

i. az irányító hatóság, az igazoló hatóság és 
adott esetben az ellenőrző hatóság 
azonosítása;

Or. en

Módosítás 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenőrző hatóság azonosítása,

i. az irányító hatóság, az igazoló hatóság és 
adott esetben az ellenőrző hatóság 
azonosítása,

Or. es

Módosítás 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 2 bekezdés – h pont – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a támogatások odaítélési eljárásainak 
meghatározása, a versenytárgyalás 
alkalmazását is beleértve;

Or. de

Módosítás 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a műveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, a biológiai 
sokféleség védelme, az éghajlatváltozás 
ökoszisztéma alapú enyhítése és a hozzá 
történő alkalmazkodás, a 
katasztrófareziliencia, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;

Or. en
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Módosítás 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1411
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, az éghajlatváltozás 
enyhítése és a hozzá történő 
alkalmazkodás, a katasztrófareziliencia, 
valamint a kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedésekre vonatkozó információk;

Or. en

Módosítás 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a szegénységgel és társadalmi 
kirekesztéssel küzdő, vagy azok 
veszélyének kitett csoportok integrálása 
előmozdításának figyelembevételével 
hozott konkrét intézkedések leírása;

Or. en

Módosítás 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1415
László Surján

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



PE491.056v01-00 160/177 AM\903905HU.doc

HU

megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

figyelembe véve az ilyen 
megkülönböztetés veszélyének kitett 
különböző célcsoportok szükségleteit és 
különösen a fogyatékos személyek 
hozzáférése biztosításának a 
követelményeit;

Or. en

Módosítás 1416
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – ii a pont (új)



AM\903905HU.doc 161/177 PE491.056v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az infrastruktúra támogatásához tett 
hozzájárulásának ismertetése;

Or. de

Módosítás 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és a 
nemek közötti esélyegyenlőség 
érvényesülésének érdekében hozott 
intézkedések leírása az operatív program 
szintjén és műveleti szinten, valamint a 
férfiak és nők közötti esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében megtett konkrét 
intézkedések leírása.

Or. en

Módosítás 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.

iii. adott esetben a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdításához történő 
hozzájárulás és adott esetben a nemek 
közötti esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.
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Or. en

Módosítás 1420
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.

iii. a férfiak és nők közötti egyenlőséghez
történő hozzájárulásra vonatkozó 
információk, és adott esetben a nemek 
közötti esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések az operatív 
program szintjén és műveleti szinten.

Or. en

Módosítás 1421
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. azon specifikus lépések leírása, 
amelyekkel elérhető az EU olyan 
célkitűzései, mint a szegénység 
csökkentése, a hátrányos helyzetű 
csoportok társadalmi befogadása és az 
egyenlőtlenségek csökkentése az egész 
Európai Unióban.

Or. it

Módosítás 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

törölve

Or. en

Módosítás 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek a ii. és iii. alpontokban 
meghatározott intézkedésekre vonatkozó 
véleményét.

A tagállamoknak – a növekedést és 
foglalkoztatást szolgáló beruházások cél 
keretében indítandó operatív programra 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtaniuk a nemzeti esélyegyenlőségi 
testületeknek és az e rendelet 5. cikkében 
említett partnereknek az ii. és iii. 
alpontokban meghatározott intézkedésekre 
vonatkozó véleményét.

Or. en

Módosítás 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 87 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87a. cikk
A makroregionális együttműködési célra 

irányuló makroregionális fejlesztési 
alapok tartalma és elfogadása

(1) A makroregionális fejlesztési alap 
programja prioritási tengelyekből áll. A 
prioritási tengely az elfogadott 
makroregionális stratégia szerint egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az 
egyes alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban. A beruházási prioritások 
kombinálhatók.
(2) A makroregionális fejlesztési alap 
programja az alábbiakat határozza meg:
a) makroregionális fejlesztési alap 
programjának az Unió intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó stratégiájához való 
hozzájárulását meghatározó stratégia, 
amely az alábbiakat tartalmazza:
i. azon kihívásokkal kapcsolatban 
jelentkező szükségletek megállapítása 
(figyelemmel a nemzeti és regionális 
szükségletekre), amelyeket az 
országspecifikus ajánlások, valamint a 
tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdésén alapuló átfogó 
iránymutatások határoznak meg, valamint 
amelyeket a Tanács azon ajánlásaiban 
jelöl meg, amelyeket a 148. cikk (4) 
bekezdése értelmében a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;
ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
tagállamok csoportjának a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésére és az 
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előzetes értékelés eredményeire;
b) minden egyes prioritási tengelyre 
vonatkozóan:
i. a beruházási prioritások és az azokhoz 
tartozó konkrét célkitűzések;
ii. a közös és egyedi kimeneti és 
eredménymutatók, adott esetben a 
kiindulási értékkel és a számszerűsített 
célértékkel, az alapokra vonatkozó 
szabályokkal összhangban;
iii. a támogatandó intézkedések leírása, 
beleértve a fő célcsoportok, a konkrét 
célterületek és a kedvezményezettek 
típusainak meghatározását adott esetben, 
valamint a pénzügyi eszközök tervezett 
alkalmazását;
iv. a Bizottság által végrehajtási aktusok 
révén, a 143. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően elfogadott nómenklatúrán 
alapuló, megfelelő intervenciós 
kategóriák és a programozott források 
indikatív bontása;
c) a tagállamok csoportjának a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésében 
meghatározott integrált területfejlesztési 
megközelítéshez való hozzájárulás, 
beleértve az alábbiakat:
i. az alapok, az EVMA, az ETHA és más 
uniós és nemzeti finanszírozási eszközök 
közötti, valamint az EBB-vel való 
összehangolást biztosító mechanizmusok;
ii. adott esetben a városi, vidéki, part 
menti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
területfejlesztésének tervezett integrált 
megközelítése, különösen a 28. és 29. 
cikkhez kapcsolódó végrehajtási 
rendelkezések alkalmazása;
iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó 
integrált intézkedéseket hajtanak végre; 
az ezekre a tevékenységekre fordított 
ERFA-támogatás indikatív éves elosztása, 
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beleértve a(z) …/EU [ERFA] rendelet 7. 
cikkének (2) bekezdése alapján a városok 
számára irányítási célokra juttatott 
forrásokat; az integrált tevékenységekre 
juttatott ESZA-támogatás indikatív éves 
elosztása;
iv. azoknak a területeknek a 
meghatározása, ahol az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztést 
hajtanak végre;
v. a legalább egy másik tagállamban 
működő kedvezményezettekkel 
végrehajtott interregionális és 
transznacionális intézkedésekre vonatkozó 
rendelkezések;
vi. a tervezett támogatások hozzájárulása 
a makroregionális stratégiákhoz és a 
tengeri medencékkel kapcsolatos 
stratégiákhoz;
d) a tagállamok csoportjának a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésében 
meghatározott integrált megközelítéshez 
való, a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei kezelése 
terén történő hozzájárulás, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, valamint az indikatív 
forráselosztás;
e) az alapok eredményes végrehajtását 
biztosító rendelkezések, beleértve az 
alábbiakat:
i. a 19. cikk (1) bekezdése szerinti 
eredményességmérési keret;
ii. minden egyes, a partnerségi szerződés 
és operatív program benyújtásának 
napjáig nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó 
intézkedések leírása és azok ütemterve;
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iii. a partnereknek a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
elkészítésébe történő bevonására tett 
intézkedések és a partnerek szerepe a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében;
f) az alapok hatékony végrehajtását 
biztosító rendelkezések, beleértve az 
alábbiakat:
i. a technikai segítségnyújtás tervezett 
alkalmazása, beleértve a hatóságok és 
kedvezményezettek igazgatási 
kapacitásának megerősítését célzó 
intézkedéseket a (2) bekezdés b) pontjában 
említett érintett prioritási tengelyre 
vonatkozó információkkal;
ii. a kedvezményezettek igazgatási 
terheinek értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések, 
valamint azok céljainak meghatározása;
iii. a makroregionális projektek 
felsorolása, amelyeknél a főbb munkák 
végrehajtásának tervezett kezdeti napja 
2018. január 1. előtt van;
g) pénzügyi terv, amely az alábbi két 
táblázatot tartalmazza:
i. az egyes alapokból származó 
támogatásra tervezett teljes pénzügyi 
előirányzat összegének az 53., 110. és 111. 
cikknek megfelelő, évenkénti bontását 
tartalmazó táblázat;
ii. az alapokból vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó 
tagállamok és a makroregionális 
fejlesztési alap létrehozásáról szóló 
szerződéshez csatlakozó országok egyéb 
állami forrásaiból a makroregionális 
fejlesztési alap adott programjára, 
valamint az egyes prioritási tengelyekre és 
a részprioritásokra előirányzott, az egész 
programozási időszakra vetített teljes 
finanszírozási összeget mutató táblázat. 
Amennyiben a finanszírozás a 
makroregionális fejlesztési alapot 
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szerződés útján létrehozó tagállamok, 
valamint a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez 
csatlakozó országok állami forrásaiból is 
származik, a táblázatnak a szóban forgó 
források közötti indikatív bontást is meg 
kell adnia. Tájékoztatás céljából az EBB 
tervezett részvételét is tartalmaznia kell;
h) a makroregionális fejlesztési alap 
programjára vonatkozó végrehajtási 
rendelkezések, amelyek az alábbiakat 
tartalmazzák:
i) az akkreditációs testület, az irányító 
hatóság, az igazoló hatóság és adott 
esetben az ellenőrző hatóság azonosítása;
ii. annak a szervezetnek az azonosítása, 
amely számára a Bizottság kifizetéseket 
teljesít.
(3) A makroregionális fejlesztési alap 
valamennyi programjának tartalmaznia 
kell az alábbiakat:
i. a műveletek kiválasztása során a 
környezetvédelmi követelmények, az 
erőforrás-hatékonyság, az 
éghajlatváltozás enyhítése és a hozzá 
történő alkalmazkodás, a 
katasztrófareziliencia, valamint a 
kockázatmegelőzés és -kezelés 
figyelembevételével hozott konkrét 
intézkedések leírása;
ii. az esélyegyenlőség előmozdítása, 
valamint a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az operatív 
program előkészítése, tervezése és 
végrehajtása és különösen a 
finanszírozáshoz való hozzájutás során 
hozott konkrét intézkedések leírása, 
figyelembe véve az ilyen megkülönböztetés 
veszélyének kitett különböző célcsoportok 
szükségleteit és különösen a fogyatékos 
személyek hozzáférése biztosításának a 
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követelményeit;
iii. a férfiak és nők közötti egyenlőség 
előmozdításához történő hozzájárulás és 
adott esetben a nemek közötti 
esélyegyenlőség érvényesülésének 
érdekében hozott intézkedések leírása az 
operatív program szintjén és műveleti 
szinten.
A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának – a 
makroregionális fejlesztési alapnak a 
makroregionális együttműködési cél 
keretében megvalósuló programjára 
vonatkozó javaslattal együtt – be kell 
nyújtania a közösen kijelölt 
esélyegyenlőségi testületeknek a ii. és iii. 
alpontokban meghatározott 
intézkedésekre vonatkozó véleményét.
(4) A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának a 
Bizottság által elfogadott minta szerint 
kell elkészítenie a makroregionális 
fejlesztési alap programjának tervezetét.
A Bizottság e modellt végrehajtási aktusok 
révén fogadja el. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 143. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadói eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(5) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
révén – határozatot fogad el a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának jóváhagyásáról.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez csatlakozó országok közötti párbeszéden és 
konszenzuson alapuló tényleges makroregionális együttműködés figyelembevétele.

Módosítás 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
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Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en

Módosítás 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-ának erejéig, ha a 
prioritási tengely megfelel a 87. cikk (1) 
bekezdésének b) pontjában megállapított 
lehetőségnek, vagy legfeljebb 20%-ának 
erejéig, ha a prioritási tengely megfelel a 
87. cikk (1) bekezdésének c) pontjában 
megállapított lehetőségnek, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.
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Or. en

Módosítás 1427
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 20%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. de

Módosítás 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en
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Módosítás 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 10%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. es

Módosítás 1430
Tamás Deutsch

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 5%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

(2) Az ERFA és az ESZA a más alapokból 
az adott alap támogathatósági szabályai 
alapján támogatható költségű művelet egy 
részét finanszírozhatja kiegészítő módon, 
az operatív program egyes prioritási 
tengelyei uniós finanszírozásának 
legfeljebb 15%-ának erejéig, feltéve, hogy 
ez szükséges a művelet kielégítő 
végrehajtásához és közvetlenül 
kapcsolódik hozzá.

Or. en
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Módosítás 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programokra.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem vonatkozik 
az európai területi együttműködési cél alá 
tartozó programokra, valamint a 
makroregionális fejlesztési alapoknak a 
makroregionális együttműködési cél 
keretében megvalósuló programjaira.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez csatlakozó országok közötti párbeszéden és 
konszenzuson alapuló tényleges makroregionális együttműködés figyelembevétele.

Módosítás 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 89 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Kohéziós Alap által támogatott operatív 
programokat nemzeti szinten kell 
létrehozni.

A Kohéziós Alap által támogatott operatív 
programokat nemzeti szinten kell 
létrehozni.

A sérülékeny csoportokra – például a 
fiatalokra, nőkre, migránsokra, tartósan 
munkanélküliekre, idősekre, fogyatékkal 
élőkre és etnikai kisebbségekre –
összpontosító operatív programoknak 
jogosultsággal kell rendelkezniük az egész 
területen történő működésre, tekintet 
nélkül a vonatkozó földrajzi korlátokra.

Or. en
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Módosítás 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 89 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A veszélyeztetett csoportokra – így például 
a fiatalokra, nőkre, bevándorlókra, tartós 
munkanélküliekre, idősekre, fogyatékkal 
élőkre és az etnikai kisebbségekre –
összpontosító operatív programoknak 
jogosultnak kell lenniük a támogatásra, 
hogy az említett földrajzi korlátoktól 
függetlenül, a teljes területen 
működhessenek.

Or. xm

Indokolás

A leginkább sérülékeny csoportokra irányuló intézkedéseknek végrehajtási jogosultsággal kell 
rendelkezniük minden regionális területen. A több régiót átfogó programokkal kapcsolatos 
tapasztalatok megmutatták a sérülékeny csoportok régiók közötti integrációjának hozzáadott 
értékét.

Módosítás 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 90 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t 
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
támogatható költsége meghaladja az 
50 000 000 EUR-t, valamint a 9. cikk 7. 
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eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

pontjában megállapított tematikus 
célkitűzéshez hozzájáruló műveletek 
esetében, amelyek teljes támogatható 
költsége meghaladja a 75 000 000 EUR-t
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

Or. en

Módosítás 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 90 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t 
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

Egy vagy több operatív program, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak részeként az ERFA és a 
Kohéziós Alap támogathat olyan 
munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t 
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek. A makroregionális 
fejlesztési alap programjának keretében 
támogatott makroregionális projekteknek 
teljesíteniük kell a nagyprojektekként 
történő besorolás kritériumait.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keret innovatív részére irányuló módosítás, valamint a makroregionális 
fejlesztési alapot szerződés útján létrehozó tagállamok, illetve a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződéshez csatlakozó országok közötti párbeszéden és 
konszenzuson alapuló tényleges makroregionális együttműködés figyelembevétele, 
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nagyléptékű transznacionális makroregionális projektek megvalósítása révén közvetlen hatást 
gyakorolva a növekedésre és a foglalkoztatásra.

Módosítás 1436
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 90 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott gazdasági vagy műszaki 
természetű oszthatatlan feladat elvégzése, 
amely egyértelműen meghatározott 
célokkal rendelkezik és amelynek teljes 
költsége meghaladja az 50 000 000 EUR-t 
(a továbbiakban: nagyprojekt). A pénzügyi 
eszközök nem tekintendők 
nagyprojekteknek.

Egy vagy több operatív program részeként 
az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat 
olyan munkálatok, tevékenységek és 
szolgáltatások sorából álló műveletet, 
amelyek célja valamely pontosan 
meghatározott és munkahelyeket teremtő 
gazdasági vagy műszaki természetű 
oszthatatlan feladat elvégzése, amely 
egyértelműen meghatározott célokkal 
rendelkezik és amelynek teljes 
elszámolható költsége meghaladja az 
50 000 000 EUR-t (a továbbiakban: 
nagyprojekt). A pénzügyi eszközök nem 
tekintendők nagyprojekteknek..

Or. pt

Indokolás

A nagy projektek esetében figyelembe kell venni a létrehozott munkahelyek számát, annak 
igazolására, hogy a strukturális alapok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a gazdasági 
tevékenység fellendítésére és a munkahelyteremtésre. Úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak 
csak azokat a projekteket kell figyelembe vennie, amelyek ténylegesen elszámolható, nem 
pedig teljes beruházási (elszámolható és nem elszámolható) költsége meghaladja az 
50 000 000 EUR-t. Célja, hogy a kedvezményezett számára egyszerűbbé tegye a folyamatot.

Módosítás 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 90 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fejlettebb régiókban a nagyprojektek 
akkor támogathatók, ha a 9. cikk (7) 
bekezdése szerint infrastrukturális 
prioritással rendelkeznek.

Or. de


