
AM\903906HU.doc PE491.057v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/0276(COD)

6.6.2012

MÓDOSÍTÁS
1438 - 1740

Jelentéstervezet
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v03-00)

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE491.057v01-00 2/164 AM\903906HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\903906HU.doc 3/164 PE491.057v01-00

HU

Módosítás 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam vagy az irányító hatóság a 
nagyprojektekre vonatkozóan az alábbi 
információkat nyújtja be a Bizottsághoz az 
előkészítő munkák befejezésekor:

A tagállam, a makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó tagállamok csoportja, 
vagy az irányító hatóság a nagyprojektekre 
vonatkozóan az alábbi információkat 
nyújtja be a Bizottsághoz az előkészítő 
munkák befejezésekor:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1439
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a beruházás és helyszínének leírása és 
kapcsolódó információk;

b) egy stratégiai elemzés, amely magában 
foglalja a beruházás és helyszínének 
leírását és a kapcsolódó információkat, 
továbbá azt, hogy miként járul hozzá a 
gazdaság fellendítéséhez és a regionális 
fejlesztéshez;

Or. pt

Indokolás

Annak tudatában, hogy a strukturális alapok célja a tagállamok és a régiók nagyobb 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziójának biztosítása, fontos megérteni, hogy a nagy 
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projektek hozzájárulnak a gazdasági tevékenység fellendítéséhez és a fejlődéséhez azokban a 
régiókban, ahol a beruházásra sor kerül.

Módosítás 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tájékoztatás az elvégzett 
megvalósíthatósági tanulmányokról, 
beleértve a változatelemzést, az 
eredményeket és a független minőségi 
felülvizsgálatot;

d) tájékoztatás az elvégzett 
megvalósíthatósági tanulmányokról, 
beleértve a változatelemzést, az 
eredményeket és a független minőségi 
felülvizsgálatot, a hosszú távú társadalmi 
hatást, az államháztartást érintő hosszú 
távú hatást, valamint a regionális és a 
helyi fenntartható fejlődéssel való 
összhangot;

Or. en

Módosítás 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) költség-haszon elemzés, beleértve egy 
gazdasági és egy pénzügyi elemzést, és 
kockázatelemzés;

e) költség-haszon elemzés, beleértve egy 
gazdasági és pénzügyi elemzést, a 
szennyező fizet elv alkalmazásának és a 
külső környezeti és társadalmi költségek 
internalizálásának elemzését és egy 
kockázatelemzést;

Or. en
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Módosítás 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése által támasztott szükségleteket, 
valamint a katasztrófákkal szembeni 
ellenálló képességet;

f) a 85/337/EGK és a 97/11/EK irányelv 
szerinti környezeti hatásvizsgálat, 
figyelembe véve az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás és az éghajlatváltozás 
mérséklése által támasztott szükségleteket, 
a biológiai sokféleséget, az erőforrás-
hatékonyságot, valamint a katasztrófákkal 
szembeni ellenálló képességet;

Or. en

Módosítás 1443
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nagyprojektek előkészítésében való 
partneri részvétel módjának, mértékének 
és eredményének leírása;

Or. en

Módosítás 1444
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a nagyprojekt kidolgozásához és 
megvalósításához javasolt nyilvános 
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konzultáció folyamatának leírása;

Or. en

Módosítás 1445
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a nagyprojektekről szóló döntésben 
való partneri részvétel módjának, 
mértékének és eredményének leírása;

Or. en

Módosítás 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) annak ismertetése – az érintett 
partnerek felsorolására, kiválasztásuk 
módjára felelősségeikre, továbbá a 
program tartalmáról és a partnerségi elv 
megvalósítására vonatkozóan kialakított 
véleményükre kiterjedően –, hogy az 5. 
cikkben említett partnerek hogyan és 
milyen mértékben vesznek részt a 
nagyprojektekről szóló döntésekben;

Or. en

Módosítás 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) annak ismertetése, hogy a 
nyilvánossággal hogyan és milyen 
mélységben folytattak konzultációt a 
nagyprojekt előkészítéséről és 
megvalósításáról.

Or. en

Módosítás 1448
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – -1 albekezdés – i b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) a nagyprojektek kidolgozásához és 
megvalósításához javasolt nyilvános 
konzultáció folyamatának leírása;

Or. en

Módosítás 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság indikatív iránymutatást ad a 
143. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadói eljárással összhangban a fenti 
e) pontban említett költség-haszon elemzés 
elvégzésekor alkalmazandó módszertanra
vonatkozóan.

A Bizottság felhatalmazást kap a fenti e) 
pontban említett költség-haszon elemzés 
elvégzésekor alkalmazandó módszertant 
megállapító felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan.

Or. en
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Indokolás

A módszertan elfogadása általános hatályú intézkedés, amely az alapul szolgáló jogi aktus 
néhány másodlagos jelentőségű elemének kiegészítésére törekszik.

Módosítás 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A felsorolást a tagállam 
vagy az irányító hatóság az operatív 
program elfogadása után két évvel 
felülvizsgálja, és az a tagállam kérésére a 
26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kiigazítható, különösen 
azoknak a nagyprojekteknek a 
hozzáadása érdekében, amelyeknek a 
befejezése 2022. végéig várható.

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A nagyprojekteket a 
programozási időszak során is jóvá lehet 
hagyni.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a nagyprojektek sajátos jellegére, a tagállamok általi felülvizsgálatukat túlzó 
megkötések nélkül kellene elvégezni.

Módosítás 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek nem 
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felsorolásában. A felsorolást a tagállam 
vagy az irányító hatóság az operatív 
program elfogadása után két évvel 
felülvizsgálja, és az a tagállam kérésére a 
26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kiigazítható, különösen 
azoknak a nagyprojekteknek a hozzáadása 
érdekében, amelyeknek a befejezése 2022.
végéig várható.

kimerítő felsorolásában. A felsorolást a 
tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program elfogadása után két évvel 
felülvizsgálja, és az a tagállam kérésére a 
26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kiigazítható, különösen 
azoknak a nagyprojekteknek a hozzáadása 
érdekében, amelyeknek a befejezése 2022
végéig várható.

Or. en

Módosítás 1452
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A felsorolást a tagállam 
vagy az irányító hatóság az operatív 
program elfogadása után két évvel 
felülvizsgálja, és az a tagállam kérésére a 
26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kiigazítható, különösen 
azoknak a nagyprojekteknek a 
hozzáadása érdekében, amelyeknek a
befejezése 2022. végéig várható.

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A nagyprojekteket a
programozási időszak során is jóvá lehet 
hagyni. A tervezett költségeket már a 
Bizottság jóváhagyása előtt is be lehet 
jelenteni. A nagyprojekteket 2022 végéig 
be kell fejezni.

Or. fr

Indokolás

A nagyprojektek programozási időszak során történő jóváhagyásának és az igényelt 
költségeknek a nagyprojektek Bizottság által jóváhagyása előtt, valamint a jelenlegi időszak 
során történő bejelentésének az az érdeme, hogy a nagyprojektek végrehajtása egyszerűbbé és 
hatékonyabbá válik.

Módosítás 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A felsorolást a tagállam 
vagy az irányító hatóság az operatív 
program elfogadása után két évvel 
felülvizsgálja, és az a tagállam kérésére a 
26. cikk (2) bekezdése szerinti eljárásnak 
megfelelően kiigazítható, különösen 
azoknak a nagyprojekteknek a 
hozzáadása érdekében, amelyeknek a 
befejezése 2022. végéig várható.

(2) A Bizottságnak jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek – amennyiben 
lehetséges – szerepelniük kell az operatív 
program nagyprojektjeinek a 
felsorolásában. A nagyprojekteket a 
programozási időszak során is jóvá lehet 
hagyni. A nagyprojekt kiadásait a projekt 
Bizottság által történő jóváhagyása előtt 
lehet bejelenteni. A nagyprojekteket 2022
végéig kell lezárni.

Or. en

Indokolás

Azt szeretnénk, ha a programozási időszak alatt előterjesztett nagyprojektek a Bizottság 
jóváhagyására való várakozás nélkül elindulhatnának, ahogyan azt a jelenlegi programozási 
időszak alatt is javasolták. Sürgetjük annak a lehetőségét, hogy a műveletek megkezdése 
késlekedésének elkerülése érdekében a kiadásokat a nagyprojekt Bizottság általi jóváhagyását 
megelőzően be lehessen jelenteni.

Módosítás 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 91 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A makroregionális fejlesztési alapra 
irányuló program makroregionális 
fejlesztési jegyzékének tartalmaznia kell a 
makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa elé jóváhagyásra 
előterjesztett makroregionális projekteket. 
A makroregionális fejlesztési alap 
programjának elfogadását követő második 
évben a makroregionális fejlesztési alapot 
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létrehozó tagállamok csoportja vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa elvégzi a jegyzék 
ellenőrzését A makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó tagállamok csoportjának 
kérésére elsősorban olyan 
makroregionális projektek bevonásával 
lehet módosítani a jegyzéket, amelyeket 
várhatóan a 2022 végéig fejeznek be.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Annak érdekében, hogy a közösségi 
finanszírozás ne támogassa a
vállalkozások Európai Unión belüli 
áthelyezését, a nagyprojektek 
értékelésénél a Bizottság megvizsgálja, 
hogy az alapokból biztosított pénzügyi 
hozzájárulás nem jár-e az Európai Unión 
belül már létező létesítményekben jelentős 
számú munkahely megszűnésével.

Or. de

Módosítás 1456
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésőbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek 
megfelelően történő jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, az 
összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelő prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitűzéseihez. A jóváhagyó határozat 
feltétele, hogy az első munkákra vonatkozó 
szerződést a határozat időpontjától 
számított két éven belül megkössék.

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésőbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában a 
nagyprojekt jóváhagyásáról szóló
határozatot fogad el a nagyprojekt 91. 
cikknek megfelelően történő 
jóváhagyásáról. A határozat meghatározza 
a fizikai tárgyat, az összeget, amelyre a 
prioritási tengely társfinanszírozási aránya 
vonatkozik, az elért eredmények 
figyelemmel kísérésének fizikai és 
pénzügyi mutatóit, és a nagyprojekt 
várható hozzájárulását a megfelelő 
prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitűzéseihez. A Bizottság általi
jóváhagyó határozat feltétele, hogy az első 
munkákra vonatkozó szerződés
megkötésére, illetve a PPP-struktúrában 
végrehajtott műveletek esetében a közjogi 
szerv és a magánszektorbeli szerv közötti 
PPP-szerződés aláírására a jóváhagyás 
időpontjától számított három éven belül
sor kerüljön. A tagállam kellően indokolt, 
a hároméves időszakon belül benyújtott 
kérelmére – különösen a nagyprojektek 
végrehajtásával kapcsolatos 
adminisztratív és jogi eljárásokból eredő 
késedelmek esetén – a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén 
határozatot fogadhat el ennek az 
időszaknak a legfeljebb két évvel való 
meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésőbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek 
megfelelően történő jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, az 
összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelő prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitűzéseihez. A jóváhagyó határozat
feltétele, hogy az első munkákra vonatkozó 
szerződést a határozat időpontjától 
számított két éven belül megkössék.

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésőbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek
megfelelően történő jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, az 
összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelő prioritási tengely vagy tengelyek 
célkitűzéseihez. A Bizottság általi, a 92. 
cikk (1) és (2) bekezdése szerinti 
jóváhagyás feltétele, hogy az első 
munkákra vonatkozó szerződés
megkötésére, illetve a PPP-struktúrában 
végrehajtott műveletek esetében a közjogi 
szerv és a magánszektorbeli szerv közötti 
PPP-szerződés aláírására a jóváhagyás 
időpontjától számított három éven belül
sor kerüljön. A tagállam kellően indokolt, 
a hároméves időszakon belül benyújtott 
kérelmére – különösen a nagyprojektek 
végrehajtásával kapcsolatos 
adminisztratív és jogi eljárásokból eredő 
késedelmek esetén – a Bizottság 
végrehajtási aktus révén határozatot 
fogadhat el ennek az időszaknak a 
legfeljebb két évvel való 
meghosszabbításáról.

Or. en

Módosítás 1458
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A nagyprojekttel kapcsolatos 



PE491.057v01-00 14/164 AM\903906HU.doc

HU

kiadások a nagyprojekt Bizottság elé 
terjesztését követően foglalható bele a 
kifizetési kérelembe.

Or. en

Módosítás 1459
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság nem 
engedélyezi a nagyprojekt alapokból 
történő támogatását, ennek indokairól 
értesíti a tagállamot a (2) bekezdésben 
meghatározott időszakon belül.

(3) Amennyiben a Bizottság nem 
engedélyezi a nagyprojekt alapokból 
történő támogatását, ennek indokairól 
értesíti a tagállamot a (2) bekezdésben 
meghatározott időszakon belül. A 
bizottsági határozat elfogadását követő 
kifizetési kérelmeket ennek megfelelően ki 
kell igazítani.

Or. en

Módosítás 1460
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság jóváhagyó határozatának 
elfogadása előtt a kifizetési kérelmek nem 
tartalmazhatják a nagyprojektek 
kiadásait.

törölve

Or. en

Módosítás 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 92 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság jóváhagyó határozatának
elfogadása előtt a kifizetési kérelmek nem
tartalmazhatják a nagyprojektek 
kiadásait.

(4) A nagyprojekttel kapcsolatos kiadások
azt követően foglalhatók bele a kifizetési
kérelembe, hogy a nagyprojektet 
jóváhagyásra a Bizottság elé terjesztették.

Or. en

Módosítás 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy projektcsoport, amelybe nem 
tartozik bele az egy vagy több operatív 
program részeként végzett, a 
kedvezményezett felelősségére történő 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteiről és eredményeiről a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitűzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek.

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy olyan projektcsoport, illetve
makroregionális projektek csoportja, 
amelyekbe nem tartozik bele az egy 
operatív program, operatív programok, 
vagy makroregionális fejlesztési alapok 
programjai részeként végzett, a 
kedvezményezett felelősségére történő 
infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteiről és eredményeiről a 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitűzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek.

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20 %-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20 %-a közül az alacsonyabb összeg. A 
tagállamonként egy közös cselekvési terv 
számára közpénzekből folyósított 
támogatás összege minimálisan 
5 000 000 EUR lehet.

Or. en

Módosítás 1464
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy projektcsoport, amelybe nem 
tartozik az egy vagy több operatív program 
részeként végzett, a kedvezményezett 
felelősségére történő 

(1) A közös cselekvési terv az elérendő 
kimenetek és eredmények összefüggésében 
meghatározott és irányított művelet. Részét 
képezi egy, a kedvezményezett – például a 
helyi és regionális hatóságok –
felelősségével, egy vagy több operatív 
program részeként végzett projektcsoport. 
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infrastruktúrabiztosítás. A közös cselekvési 
terv kimeneteiről és eredményeiről a 
tagállam és a Bizottság állapodik meg, 
hozzájárulnak az operatív program konkrét 
célkitűzéseihez és az alapokból származó 
támogatás alapját képezik. Az eredmények 
a közös cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek.

A közös cselekvési terv kimeneteiről és 
eredményeiről a tagállam és a Bizottság 
állapodik meg, hozzájárulnak az operatív 
program konkrét célkitűzéseihez és az 
alapokból származó támogatás alapját 
képezik. Az eredmények a közös 
cselekvési terv közvetlen hatásait 
ismertetik. A kedvezményezett valamely 
közjogi intézmény. A közös cselekvési 
tervek nem tekinthetők nagyprojekteknek.

Or. en

Módosítás 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20 %-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 5 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
10%-a közül az alacsonyabb összeg.

Or. en

Módosítás 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20 %-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke XX XXX XXX EUR 
illetve az operatív program vagy 
programok közpénzekből folyósított 
támogatásának a 10%-a közül az 
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alacsonyabb összeg.

Or. es

Módosítás 1467
Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 10 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
20%-a közül az alacsonyabb összeg.

(2) A közös cselekvési terv számára 
közpénzekből folyósított támogatás 
minimális mértéke 5 000 000 EUR illetve 
az operatív program vagy programok 
közpénzekből folyósított támogatásának a 
10%-a közül az alacsonyabb összeg.

Or. en

Módosítás 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 93 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93a. cikk
A nagyprojektről szóló határozat

(1) A makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa a 91. cikkben felsorolt 
információk alapján értékeli a 
makroregionális projektet, hogy 
megállapítsa, indokolt-e a projekt 
támogatása az alapokból.
(2) A makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa a makroregionális 
projektnek a 91. cikkel összhangban 
történő elfogadása alapjául szolgáló 
információk benyújtását követően 
legfeljebb három hónapon belül döntést 
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hoz. Döntésében feltünteteti a projekt 
konkrét leírását, azt az összeget, amelyre a 
prioritási tengelyére alkalmazandó 
társfinanszírozási ráta érvényes, a haladás 
figyelemmel kísérése szolgáló fizikai és 
pénzügyi mutatókat, valamint a 
makroregionális projekteknek az adott 
prioritási tengely vagy tengelyek céljai 
teljesítéséhez történő hozzájárulásának 
várható mértékét. A kérelemnek helyt adó 
határozat feltétele, hogy a döntéshozatalt 
követő 2 éven belül aláírják az első 
vállalkozási szerződést.
(3) Amennyiben a makroregionális 
fejlesztési alap igazgatótanácsa elutasítja 
a makroregionális projektnek az
alapokból történő támogatását, 
döntésének okairól a (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül tájékoztatja 
a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportját.
(4) A makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa által meghozott kedvező 
döntés előtt a kifizetési kérelmekben nem 
lehet feltüntetni a makroregionális 
projektekkel összefüggő kiadásokat.
(5) A makroregionális fejlesztési alap 
igazgatótanácsa döntéséről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat. A 
makroregionális projektek jóváhagyására egyedi rendszer vonatkozik majd.

Módosítás 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 94 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam, az irányító hatóság vagy 
bármely kijelölt közjogi intézmény közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslatot 
nyújthat be az érintett operatív program 
benyújtásával egyidejűleg vagy azután. Ez 
a 95. cikkben említett összes elemet 
tartalmazza.

(1) A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja, az irányító hatóság vagy 
bármely kijelölt közjogi intézmény közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslatot 
nyújthat be az érintett operatív program és 
a makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak benyújtásával egyidejűleg 
vagy azután. Ez a 95. cikkben említett 
összes elemet tartalmazza.

Or. sk

Indoklás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat. 

Módosítás 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 94 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv a 2014. január 
1. és 2022. december 31. közötti időszak 
egy részét öleli fel. A közös cselekvési terv 
kimenetei és eredményei csak akkor 
jogosítanak fel visszatérítésre, ha a közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslat 
jóváhagyásának időpontja után és a 
meghatározott végrehajtási időszak vége 
előtt érik el őket.

(2) A közös cselekvési terv a teljes 
programozási időszakot vagy a 2014. 
január 1. és 2022. december 31. közötti 
időszak egy részét öleli fel. A közös 
cselekvési terv kimenetei és eredményei 
csak akkor jogosítanak fel visszatérítésre, 
ha a közös cselekvési tervre vonatkozó 
javaslat jóváhagyásának időpontja után és a 
meghatározott végrehajtási időszak vége 
előtt érik el őket.

Or. en
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Módosítás 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit és adott esetben az 
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára 
vonatkozó, a 121. cikk (2) bekezdése 
szerinti átfogó iránymutatásokban, 
valamint a Tanács azon ajánlásaiban 
megjelölt célkitűzéseket, amelyeket a 148. 
cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájukban 
figyelembe vesznek;

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok és a makroregionális fejlesztési 
alapok programjainak célkitűzéseit, és 
adott esetben az ország-specifikus 
ajánlásokban, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdése szerinti átfogó 
iránymutatásokban, valamint a Tanács 
azon ajánlásaiban megjelölt célkitűzéseket, 
amelyeket a 148. cikk (4) bekezdése 
értelmében a tagállamok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjai
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
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programok célkitűzéseit és adott esetben az 
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdése szerinti átfogó 
iránymutatásokban, valamint a Tanács 
azon ajánlásaiban megjelölt 
célkitűzéseket, amelyeket a 148. cikk (4) 
bekezdése értelmében a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

programok célkitűzéseit;

Or. fr

Módosítás 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit és adott esetben az 
ország-specifikus ajánlásokban, a 
tagállamok és az Unió gazdaságpolitikájára 
vonatkozó, a 121. cikk (2) bekezdése 
szerinti átfogó iránymutatásokban, 
valamint a Tanács azon ajánlásaiban 
megjelölt célkitűzéseket, amelyeket a 148. 
cikk (4) bekezdése értelmében a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájukban 
figyelembe vesznek;

1. a közös cselekvési tervet indokoló 
fejlesztési szükségletek és célkitűzések 
elemzése, figyelembe véve az operatív 
programok célkitűzéseit a makroregionális 
stratégiákat és a tengeri medencékkel
kapcsolatos stratégiákat – amennyiben 
jelentős hatást gyakorolnak –, továbbá 
adott esetben az ország-specifikus 
ajánlásokban, a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikájára vonatkozó, a 121. 
cikk (2) bekezdése szerinti átfogó 
iránymutatásokban, valamint a Tanács 
azon ajánlásaiban megjelölt célkitűzéseket, 
amelyeket a 148. cikk (4) bekezdése 
értelmében a tagállamok 
foglalkoztatáspolitikájukban figyelembe 
vesznek;

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális stratégiákkal és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal annak biztosítása érdekében, hogy elegendő források 
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legyenek hozzárendelve az alapokból ezekhez a stratégiákhoz.

Módosítás 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. a közös cselekvési terv általános és 
konkrét célkitűzései, a kimenetek és 
eredmények mérföldkövei és célértékei és 
az előirányzott projektek vagy 
projekttípusok közötti kapcsolatokat 
meghatározó keret;

2. a közös cselekvési terv általános és 
konkrét célkitűzései, a kimenetek és 
eredmények mérföldkövei és célértékei és 
az előirányzott projektek és a tervezett 
makroregionális projektek vagy 
projekttípusok és a makroregionális 
projekttípusok közötti kapcsolatokat 
meghatározó keret;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a közös cselekvési terv nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására és 
megkülönböztetés megelőzésére gyakorolt 
hatásainak az elemzése;

6. a közös cselekvési terv nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására és a 
megkülönböztetésnek a 7. cikkben említett
megelőzésére gyakorolt hatásainak az 
elemzése;

Or. en
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Módosítás 1476
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a közös cselekvési terv nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására és 
megkülönböztetés megelőzésére gyakorolt 
hatásainak az elemzése;

6. a közös cselekvési terv nemek közötti 
egyenlőség előmozdítására és – adott 
esetben – a megkülönböztetés 
megelőzésére gyakorolt hatásainak az 
elemzése;

Or. en

Módosítás 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. a közös cselekvési terv által a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
által sújtott vagy a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés kockázata által 
fenyegetett valamennyi csoport 
bevonásának előmozdítására gyakorolt 
hatások elemzése;

Or. en

Módosítás 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. a közös cselekvési terv által a 
fenntartható fejlődés előmozdítására 
gyakorolt hatások elemzése;

7. a közös cselekvési terv által a 8. cikkben 
említett fenntartható fejlődés
előmozdítására gyakorolt hatások 
elemzése;

Or. en

Módosítás 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a pénzügyi terv operatív programok és 
prioritási tengelyek szerinti bontásban, 
beleértve a teljes támogatható összeget és a 
közpénzekből folyósított támogatást.

c) a pénzügyi terv az operatív programok
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programja és prioritási tengelyek szerinti 
bontásban, beleértve a teljes támogatható 
összeget és a közpénzekből folyósított 
támogatást.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1480
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A partnereknek a közös cselekvési terv 
összeállítása céljából történő társítása 
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érdekében hozott intézkedések aktuális 
állapota, valamint ezen intézkedések 
szerepe a végrehajtásban, a nyomon 
követésben és az értékelésben;

Or. en

Módosítás 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 95 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. az e rendelet 5. cikkében említett 
partnereknek a közös cselekvési terv 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
értékelésébe és figyelemmel kísérésébe 
való bevonása érdekében hozott vagy 
tervezett intézkedések.

Or. en

Módosítás 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 96 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a Bizottság a közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslat 
benyújtását követő három hónapon belül 
úgy ítéli meg, hogy az nem teljesíti az 
értékelési követelményeket, akkor 
észrevételeket tesz a tagállam számára. A 
tagállam megadja a Bizottság számára az 
összes kért további szükséges információt 
és adott esetben annak megfelelően 
felülvizsgálja a közös cselekvési tervet.

Amennyiben a Bizottság a közös 
cselekvési tervre vonatkozó javaslat 
benyújtását követő három hónapon belül 
úgy ítéli meg, hogy az nem teljesíti az 
értékelési követelményeket, akkor 
észrevételeket tesz a tagállam, vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja számára. A 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja megadja a Bizottság számára az 
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összes kért további szükséges információt 
és adott esetben annak megfelelően 
felülvizsgálja a közös cselekvési tervet.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 96 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették, a Bizottság a 
tagállam általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal – de nem az érintett operatív 
programok elfogadása előtt – elfogadja a 
közös cselekvési tervet jóváhagyó 
határozatot.

(2) Amennyiben az észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették, a Bizottság a 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja általi benyújtás után legkésőbb 
hat hónappal – de nem az érintett operatív 
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjai elfogadása 
előtt – elfogadja a közös cselekvési tervet 
jóváhagyó határozatot.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1484
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 96 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett határozat 
feltünteti a kedvezményezettet és a közös 
cselekvési terv célkitűzéseit, a kimenetekre 
és eredményekre vonatkozó 
mérföldköveket és célértékeket, e 
mérföldkövek, valamint a kimenetekre és 
eredményekre vonatkozó célértékek 
elérésének költségeit, és a pénzügyi tervet 
operatív programok és prioritási tengelyek 
szerinti bontásban, beleértve a teljes
támogatható összeget és a közpénzből 
történő hozzájárulást, a közös cselekvési 
terv végrehajtási időszakát és adott esetben 
a közös cselekvési terv földrajzi hatályát és 
célcsoportjait.

(3) A (2) bekezdésben említett határozat 
feltünteti a kedvezményezettet és a közös 
cselekvési terv célkitűzéseit, a kimenetekre 
és az eredményekre vonatkozó 
mérföldköveket és célértékeket, e 
mérföldkövek, valamint a kimenetekre és 
eredményekre vonatkozó célértékek 
elérésének költségeit, valamint a pénzügyi 
tervet az operatív programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja és a prioritási tengelyek szerinti 
bontásban, beleértve a teljes támogatható 
összeget és a közpénzből történő 
hozzájárulást, a közös cselekvési terv 
végrehajtási időszakát és adott esetben a 
közös cselekvési terv földrajzi hatályát és 
célcsoportjait.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 96 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság nem 
engedélyezi a közös cselekvési terv 
alapokból történő támogatását, ennek 
indokairól a tagállamot a (2) bekezdésben 
meghatározott időszakon belül értesíti.

(4) Amennyiben a Bizottság nem 
engedélyezi a közös cselekvési terv 
alapokból történő támogatását, ennek 
indokairól a tagállamot vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportját a (2) 
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bekezdésben meghatározott időszakon 
belül értesíti.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam vagy az irányító hatóság 
létrehozza a közös cselekvési terv irányító 
bizottságát, amely különbözik az operatív 
programok monitoringbizottságától. Az 
irányító bizottság évente legalább kétszer 
ülésezik.

A tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja vagy az irányító hatóság 
létrehozza a közös cselekvési terv irányító 
bizottságát, amely különbözik az operatív 
programok monitoringbizottságától vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának monitoringbizottságától. 
Az irányító bizottság évente legalább 
kétszer ülésezik.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1487
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító bizottság összetételéről a 
tagállam dönt az irányító hatósággal 
egyetértésben, a partnerség elvének 
tiszteletben tartásával.

Az irányító bizottság összetételéről a 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja dönt az irányító hatósággal 
egyetértésben, és a partnerség elvének 
tiszteletben tartásával.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) felülvizsgálja a közös cselekvési terv 
mérföldkövei, kimenetei és eredményei 
elérése terén tett előrehaladást;

a) felülvizsgálja a közös cselekvési terv 
mérföldkövei, kimenetei és eredményei 
elérése terén tett előrehaladást, és 
továbbítja az eredményeket a 
monitoringbizottságnak;

Or. en

Módosítás 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 2 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfontolja és jóváhagyja a közös 
cselekvési terv módosítására vonatkozó 
javaslatokat, hogy figyelembe vegyen a 
terv végrehajtását akadályozó minden 
lehetséges problémát.

b) megfontolja és jóváhagyja a közös 
cselekvési terv módosítására vonatkozó 
javaslatokat, hogy figyelembe vegyen a 
terv végrehajtását akadályozó minden 
lehetséges problémát, és továbbítja az 
eredményeket a monitoringbizottságnak.

Or. en

Módosítás 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A közös cselekvési terv módosítására 
vonatkozóan benyújtott tagállami 
kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani. A Bizottság értékeli, hogy a 
módosítási kérés indokolt-e, figyelembe 
véve a tagállam által szolgáltatott 
információkat. A Bizottság észrevételeket 
tehet, és a tagállam megadja a Bizottság 
számára az összes szükséges további 
információt. A Bizottság a módosításra 
vonatkozó kérelem tagállam általi hivatalos 
benyújtása után legkésőbb három hónappal 
határozatot hoz, feltéve, hogy a Bizottság 
által tett észrevételeket kielégítő módon 
figyelembe vették. A módosítás a határozat 
napján lép hatályba a határozat eltérő 
rendelkezésének hiányában.

(3) A közös cselekvési terv módosítására 
vonatkozóan benyújtott tagállami 
kérelmeket vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjának kérelmeit megfelelően alá 
kell támasztani. A Bizottság értékeli, hogy 
a módosítási kérés indokolt-e, figyelembe 
véve a tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja által szolgáltatott információkat. 
A Bizottság észrevételeket tehet, és a 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja megadja a Bizottság számára az 
összes szükséges további információt. A 
Bizottság a módosításra vonatkozó 
kérelemnek a tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja általi 
hivatalos benyújtása után legkésőbb három 
hónappal határozatot hoz, feltéve, hogy a 
Bizottság által tett észrevételeket kielégítő 
módon figyelembe vették. A módosítás a 
határozat napján lép hatályba a határozat 
eltérő rendelkezésének hiányában.
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Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közös cselekvési terv pénzügyi 
irányításának és ellenőrzésének kizárólag 
annak ellenőrzésére kell irányulnia, hogy a 
közös cselekvési tervet jóváhagyó 
határozatban megadott kifizetési feltételek 
teljesülnek-e.

(2) A közös cselekvési terv pénzügyi 
irányításának és ellenőrzésének kizárólag 
annak ellenőrzésére kell irányulnia, hogy a 
közös cselekvési tervet jóváhagyó 
határozatban megadott kifizetési feltételek 
teljesülnek-e. Az érintett tagállamok vagy 
az érintett régiók döntést hozhatnak a 
közös cselekvési terv követelményei 
teljesítésének szakaszairól, valamint a 
kifizetések éves vagy többéves szakaszáról.

Or. en

Módosítás 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 

törölve
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operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi 
beruházásként (a továbbiakban: ITB) kell 
végrehajtani.

Or. en

Módosítás 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Területfejlesztés Területfejlesztés 1

__________________
1 A teljes IV. „Területfejlesztés” fejezetet a 
rendelet első részébe kell áthelyezni.

Or. en

Módosítás 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia, 
infrastruktúra-stratégia vagy más területi 
stratégia vagy megállapodás alapján 
integrált megközelítés szükséges egy vagy 
több operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

Or. de
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Módosítás 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

(1) Amennyiben a(z) ...[ERFA-rendelet] 7. 
cikkében említett fenntartható
városfejlesztési stratégia vagy a(z) …
rendelet [ESZA-rendelet] 12. cikkének (1) 
bekezdésében említett más területi stratégia 
vagy megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy az ITB-t 
a javasolt ERFA-rendeletben említett fenntartható városfejlesztési stratégiákhoz és a javasolt 
EASZ-rendeletben említett más típusú területi stratégiákhoz használják fel.

Módosítás 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok programjai több 
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intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

prioritási tengelyéhez tartozó 
beruházásokhoz, az intézkedést integrált 
területi beruházásként (a továbbiakban: 
ITB) kell végrehajtani.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján integrált 
megközelítés szükséges egy vagy több 
operatív program több prioritási 
tengelyéhez tartozó beruházásokhoz, az 
intézkedést integrált területi beruházásként 
(a továbbiakban: ITB) kell végrehajtani.

(1) Amennyiben a(z) … rendelet [ESZA-
rendelet] 12. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott városfejlesztési stratégia 
vagy más területi stratégia vagy 
megállapodás alapján a 87. cikk (1) 
bekezdésének b), c) és d) pontjában 
említett integrált megközelítés szükséges 
egy vagy több operatív program legalább 
egy prioritási tengelyéhez tartozó 
beruházásokhoz, az intézkedést integrált 
területi beruházásként (a továbbiakban: 
ITB) kell végrehajtani.

Or. en

Módosítás 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben a tagállamok és a régiók 
makroregionális stratégiákban vagy a 
tengeri medencékkel kapcsolatos 
stratégiákban vesznek részt, az ITB-k 
összhangban állnak e stratégiákkal.

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális stratégiákkal és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal annak biztosítása érdekében, hogy elegendő források 
legyenek hozzárendelve az alapokból ezekhez a stratégiákhoz.

Módosítás 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket 
és meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

törölve

Or. en

Módosítás 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 

(2) A megfelelő operatív programoknak
vagy a makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak meg kell határozniuk a 
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tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

tervezett ITB-ket és meg kell állapítaniuk 
az egyes prioritási tengelyekből az egyes 
ITB-k számára juttatott indikatív 
forráselosztás.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyeken belül vagy az érintett 
prioritási tengelyeken belül az egyes ITB-
k számára juttatott indikatív 
forráselosztást.

Or. en

Módosítás 1502
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket 
azoknak a városoknak, funkcionális 
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tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

városi vagy más funkcionális területeknek 
az indikatív felsorolása alapján, ahol ITB-
ket kell végrehajtani, és meg kell 
állapítaniuk az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztást. Egy ITB-
n belül a 9. cikk szerinti összes tematikus 
célkitűzés beruházási prioritásait az 
operatív programok prioritási tengelyeitől 
függetlenül lehet egymással kombinálni 
és végrehajtani.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy az új ITB eszköz révén a lehető legnagyobb mértékben vegyék 
figyelembe az integrált fenntartható városfejlesztési, regionális és területi fejlesztési 
stratégiákat, és hogy lehetőség legyen a helyszínen rugalmasan reagálni a fejlesztési 
szükségletekre, a fejlesztendő városi térségek definíciójának ehhez kell igazodnia, és az ITB-
hez a forrásokat az operatív program prioritástengelyére való hivatkozás nélkül kell 
hozzárendelni.

Módosítás 1503
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket és 
meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztást. Az ITB-k 
megvalósításához olyan tematikus 
célkitűzéseket is fel lehet használni, 
amelyeket az ITB-n kívül nem szolgálnak 
ki.

Or. de

Indokolás

Az illetékes városfejlesztési ügyosztályok jelezték, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
három elsődlegesen kiszolgálandó tematikus célkitűzésében az ITB-k integrált koncepcióként 
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történő végrehajtása nehezen megvalósítható. Több prioritási tengelyre van szükség ahhoz, 
hogy az integrált fejlesztést hatékonyan lehessen végrehajtani. Mivel a forrásoknak akár 
80%-át is az Európai Regionális Fejlesztési Alapban az elsődleges tematikus célkitűzésekre 
tartják fenn, a források további 15%-át pedig más célokra foglalják le, így aligha lehet több 
prioritási tengelyt kialakítani.

Módosítás 1504
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A megfelelő operatív programoknak 
meg kell határozniuk a tervezett ITB-ket
és meg kell állapítaniuk az egyes prioritási 
tengelyekből az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztás.

(2) A megfelelő operatív programoknak 
körvonalazniuk kell a tervezett ITB-kkel 
kapcsolatos kiválasztási eljárást és meg 
kell állapítaniuk az egyes ITB-k számára 
juttatott indikatív forráselosztást.

Or. en

Indokolás

A 87. cikk (2) c) pontjának iii. alpontjával összhangban a 2013 utáni időszakra szóló európai 
uniós politika helyi szintű sikeres végrehajtásához elegendő idő kell az ITB-k alapjául 
szolgáló fejlesztési stratégiák kidolgozásához.

Módosítás 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
az ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közreműködő 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket.

törölve

Or. en
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Módosítás 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
az ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közreműködő 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket.

(3) A megfelelő operatív programok 
keretében azonosítani kell a tervezett ITB-
ket és meg kell határozni az egyes 
prioritási tengelyekből az egyes ITB-k 
számára juttatott indikatív forráselosztást.
A tagállam, a makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó tagállamok csoportja
vagy az irányító hatóságok az ITB 
irányítására és végrehajtására kijelölhet 
egy vagy több közreműködő szervezetet, 
beleértve a helyi hatóságokat, regionális 
fejlesztési szervezeteteket vagy civil 
szervezeteket

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
az ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közreműködő 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 

(3) A tagállam vagy az irányító hatóságok 
az ITB irányítására és végrehajtására 
kijelölhet egy vagy több közreműködő 
szervezetet, beleértve a helyi hatóságokat, 
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regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket.

regionális fejlesztési szervezeteteket vagy 
civil szervezeteket, továbbá a 30. cikkben 
említett helyi akciócsoportokat. Biztosítani 
kell az ITB-nek a fenntartható fejlődéssel 
kapcsolatos regionális stratégiákkal való 
összhangját.

Or. en

Módosítás 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok vagy a megfelelő 
irányító hatóságok biztosítják, hogy az 
operatív program monitoringrendszere 
kijelöli az ITB-hez hozzájáruló prioritási 
tengely műveleteit és kimeneteit.

törölve

Or. en

Módosítás 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
műveleteit és kimeneteit.

(4) A tagállamok, a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának
monitoringrendszere kijelöli az ITB-hez 
hozzájáruló prioritási tengely műveleteit és 
kimeneteit.

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat.

Módosítás 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely
műveleteit és kimeneteit.

(4) A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB műveleteit és kimeneteit.

Or. en

Módosítás 1511
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 99 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
műveleteit és kimeneteit.

(4) A tagállamok vagy a megfelelő irányító 
hatóságok biztosítják, hogy az operatív 
program monitoringrendszere kijelöli az 
ITB-hez hozzájáruló prioritási tengely 
műveleteit és kimeneteit. Ha az adott ITB-
t egynél több program vagy prioritási 
tengely támogatja, akkor a műveleteket és 
az eredményeket az ITB szintjén, egy 
meghatározott prioritáshoz való 
hozzárendelés nélkül lehet hozzárendelni.

Or. en
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Módosítás 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív program teljesítményére 
hatást gyakorló minden probléma;

a) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának teljesítményére hatást 
gyakorló minden probléma;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) nagyprojektek végrehajtása; d) nagyprojektek és a makroregionális 
projektek végrehajtása;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) férfiak és nők közötti egyenlőség, 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség előmozdítását
célzó intézkedések, beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését;

f) férfiak és nők közötti egyenlőség, 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség biztosítását
célzó intézkedések, beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését;

Or. en

Módosítás 1515
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) férfiak és nők közötti egyenlőség, 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség előmozdítását
célzó intézkedések, beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését;

f) férfiak és nők közötti egyenlőség, 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség 
figyelembevételét célzó intézkedések, 
beleértve a fogyatékos személyek 
hozzáférését;

Or. en

Módosítás 1516
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a szegénység elleni küzdelemre és a 
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
befogadására irányuló intézkedések;

Or. it
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Módosítás 1517
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) fenntartható fejlődést előmozdító
intézkedések;

g) fenntartható fejlődést figyelembe vevő
intézkedések;

Or. en

Módosítás 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az operatív program előzetes 
feltételrendszer teljesítésével kapcsolatos 
intézkedései;

h) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának az előzetes feltételrendszer 
teljesítésével kapcsolatos intézkedései;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 1 bekezdés – i pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) pénzügyi eszközök. i) pénzügyi eszközök végrehajtása.

Or. en

Módosítás 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az éves és záró végrehajtási jelentések; b) az éves és záró végrehajtási jelentések és 
az elért eredményekről szóló 2017. és 
2019. évi jelentések;

Or. en

Módosítás 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az operatív program értékelési terve és a 
terv módosításai;

c) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának értékelési terve és a terv 
módosításai;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.
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Módosítás 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az operatív program kommunikációs 
stratégiája és a stratégia módosításai;

d) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának kommunikációs stratégiája 
és a stratégia módosításai;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 100 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az irányító hatóság által az operatív 
program módosítására tett javaslatok.

e) az irányító hatóság által az operatív 
program, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának
módosítására tett javaslatok.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. április 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következő év 
április 30-ig a tagállam éves jelentést nyújt 
be a Bizottság számára a 44. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően. A 2016-ban 
benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és 2013. 
december 31. közötti időszakra vonatkozik.

(1) 2016. június 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következő év 
június 30-ig a tagállam éves végrehajtási
jelentést nyújt be a Bizottság számára a 44. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően. A 
2016-ban benyújtott jelentés a 2014. és 
2015. pénzügyi évekre, valamint a 
kiadások támogathatóságának kezdeti 
napja és 2013. december 31. közötti 
időszakra vonatkozik.

Or. en

Módosítás 1525
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést és 
az operatív program keretében végrehajtott, 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányban lévő 
területek fejlesztését, a fenntartható 
városfejlesztést és az operatív program 
keretében végrehajtott, az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztéseket;

Or. en

Módosítás 1526
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
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megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést és 
az operatív program keretében végrehajtott, 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést, a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő területek 
fejlesztését, valamint az operatív program 
keretében végrehajtott, az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztéseket;

Or. fr

Módosítás 1527
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a fenntartható városfejlesztést és 
az operatív program keretében végrehajtott, 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztéseket;

a) a területfejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásának eredményei, 
beleértve a súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányban lévő 
területek fejlesztését, a fenntartható 
városfejlesztést és az operatív program 
keretében végrehajtott, az adott közösség 
szintjén irányított helyi fejlesztéseket;

Or. en

Módosítás 1528
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan intézkedések végrehajtásának 
eredményei, amelyek célja megerősíteni a 
tagállamok hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek az alapok 
igazgatásával és használatával 
kapcsolatos képességét;

törölve



PE491.057v01-00 50/164 AM\903906HU.doc

HU

Or. en

Módosítás 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az interregionális és transznacionális 
intézkedések végrehajtásának eredményei;

c) adott esetben a makroregionális 
stratégiák és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiák, valamint a 
valamennyi egyéb interregionális és 
transznacionális intézkedés
végrehajtásának eredményei;

Or. en

Indokolás

Az alapokat szorosan össze kell hangolni a makroregionális stratégiákkal és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákkal annak biztosítása érdekében, hogy elegendő források 
legyenek hozzárendelve az alapokból ezekhez a stratégiákhoz.

Módosítás 1530
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az interregionális és transznacionális 
intézkedések végrehajtásának eredményei;

c) adott esetben az interregionális és 
transznacionális intézkedések 
végrehajtásának eredményei;

Or. en

Módosítás 1531
Giommaria Uggias
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

e) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését) érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének az 
operatív programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások, valamint a szegénység elleni 
küzdelem és a kiszolgáltatott csoportok 
társadalmi befogadása érdekében hozott 
egyedi intézkedések;

Or. it

Módosítás 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a fiatalok szakmai sikerek terén való 
egyenlőségének elősegítése, valamennyi 
fiatal kulturális oktatásának elősegítése, 
valamint a fiataloknak a sporthoz, 
szórakozáshoz és pihenéshez való egyenlő 
hozzáférésének elősegítése érdekében 
hozott intézkedések;

Or. fr

Módosítás 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések a 8. cikknek 
megfelelően;

f) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések a 8. cikknek 
megfelelően, az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás és az ellene való küzdelem 
érdekében hozott intézkedések, valamint a 
környezet, a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma védelme és megóvása 
érdekében hozott intézkedések;

Or. fr

Módosítás 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) adott esetben a társadalmi innováció 
területén végrehajtott intézkedések 
eredményei;

h) adott esetben a társadalmi innováció és a 
szociális gazdaság területén végrehajtott 
intézkedések eredményei;

Or. fr

Módosítás 1535
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek
kielégítését célzó intézkedések 
végrehajtása terén, különös tekintettel a 
marginális helyzetű közösségekre, adott 

i) eredmények a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő és a szegénység által legjobban sújtott 
földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségletei és a 
regionális demográfiai kihívások kezelését 
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esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

célzó intézkedések végrehajtása terén, 
különös tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, adott esetben az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Módosítás 1536
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

i) eredmények a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő területek, a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

Or. fr

Módosítás 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy a társadalmi 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
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kielégítését célzó intézkedések 
végrehajtása terén, különös tekintettel a 
marginális helyzetű közösségekre, adott 
esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

szükségleteinek kezelését célzó 
intézkedések végrehajtása terén, különös 
tekintettel a marginális helyzetű 
közösségekre, kiegészítve az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal;

Or. en

Módosítás 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre és a fogyatékkal 
élőkre, adott esetben az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. xm

Indokolás

A fogyatékkal élők felvétele hangsúlyosabbá teszi e bekezdést, amely ugyanakkor összhangban 
marad a rendelet további rendelkezéseivel.

Módosítás 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
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megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kielégítését célzó intézkedések 
végrehajtása terén, különös tekintettel a 
marginális helyzetű közösségekre, adott 
esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre és a fogyatékkal 
élőkre, adott esetben az alkalmazott 
pénzügyi forrásokkal kiegészítve;

Or. en

Módosítás 1540
Mojca Kleva

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kielégítését célzó intézkedések 
végrehajtása terén, különös tekintettel a 
marginális helyzetű közösségekre, adott 
esetben az alkalmazott pénzügyi 
forrásokkal kiegészítve;

i) eredmények a szegénység által legjobban 
sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a nőkre, a 
marginális helyzetű közösségekre és a 
fogyatékkal élőkre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;

Or. en

Módosítás 1541
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a partnerek részvétele az operatív 
programok végrehajtásában, figyelemmel 
kísérésében és értékelésében.

törölve
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Or. en

Módosítás 1542
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 cikk – 3 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomag prioritásainak és 
elveinek végrehajtása;

Or. en

Módosítás 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 101 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

101a. cikk
A makroregionális együttműködés 

céljainak végrehajtásáról szóló jelentések
(1) A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja 2016. 
április 30-ig és 2022-ig (2022-t is 
beleérve) minden utána következő év 
április 30-ig a tagállam éves jelentést 
nyújt be a Bizottság számára a 44. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően. A 2016-ban 
benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és 
2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik.
(2) Az éves végrehajtási jelentéseknek a 
következőkről kell tartalmazniuk 
információt:
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a) a makroregionális fejlesztési alap 
programjának 44. cikk (2) bekezdéssel 
összhangban történő megvalósítása;
b) előrehaladás a makroregionális 
projektek és a közös akciótervek 
kidolgozása és végrehajtása során terén.
(3) A 2017-ben, illetve 2019-ben 
benyújtott éves végrehajtási jelentés a 44. 
cikk (3), illetve a 44. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően a 2. 
bekezdésben meghatározott információkat 
tartalmazza és értékeli az alábbiakkal 
együtt:
c) a makroregionális fejlesztési alap 
programja keretében a makroregionális 
fejlesztésre vonatkozó integrált 
megközelítés végrehajtásában elért 
eredmények;
d) olyan intézkedések végrehajtásának 
eredményei, amelyek célja megerősíteni a 
tagállamok hatóságainak és a 
kedvezményezetteknek az alapok 
igazgatásával és használatával 
kapcsolatos képességét;
e) az interregionális és transznacionális 
intézkedések végrehajtásának 
eredményei;
f) az értékelési terv végrehajtása és az 
értékelések során tett megállapítások 
figyelemmel kísérése terén elért 
eredmények,
g) a férfiak és nők közötti egyenlőség 
elősegítése és a megkülönböztetés 
megakadályozása (beleértve a fogyatékos 
személyek hozzáférését) érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjában és a műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;
h) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések a 8. 
cikknek megfelelően;
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i) a kommunikációs stratégiában az 
alapok által a tájékoztatás és nyilvánosság 
biztosítása érdekében végrehajtott 
intézkedések eredményei;
j) adott esetben a társadalmi innováció 
területén végrehajtott intézkedések 
eredményei; 
k) eredmények a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelését célzó intézkedések végrehajtása 
terén, különös tekintettel a marginális 
helyzetű közösségekre, adott esetben az 
alkalmazott pénzügyi forrásokkal 
kiegészítve;
l) a partnerek részvétele a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának végrehajtásában, 
figyelemmel kísérésében és értékelésében.
(4) Az éves és záró végrehajtási jelentést a 
Bizottság által végrehajtási aktusok révén 
elfogadott minták alapján kell elkészíteni. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. 
cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére, valamint 
a makroregionális fejlesztési alap létrehozásában megállapodó tagállamok, illetve a 
makroregionális fejlesztési alapot létrehozó szerződéshez csatlakozó államok párbeszédén és 
konszenzusán alapuló reális makroregionális együttműködésre vonatkozó módosításokat..

Módosítás 1544
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

102. cikk törölve
Pénzügyi adatok továbbítása
(1) Az irányító hatóság január 31-ig, 
április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:
a) a műveletek összes költségét és 
támogatható közkiadásait, illetve a 
támogatásra kiválasztott műveletek 
számát;
b) a támogatásra kiválasztott műveletek 
végrehajtása során a kedvezményezettek 
által kötött szerződések és más jogi 
kötelezettségvállalások összes költségét és 
támogatható közkiadásait;
c) a kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé elszámolt összes támogatható 
kiadást.
(2) Ezenkívül a január 31-én továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
bontásban is tartalmazniuk kell a 
fentieket. Ez az adattovábbítás az 44. cikk 
(2) bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó előírás 
teljesítésének minősül.
(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következő pénzügyi 
évben benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó előrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.
(4) Az ezen cikk alapján benyújtandó 
adatok határnapja a benyújtás hónapját 
megelőző hónap utolsó napja.

Or. de
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Indokolás

A jelenlegi finanszírozási időszakkal szemben a jelentéstételi kötelezettség mind 
terjedelmében, mind gyakoriságában jelentős mértékben emelkedne. Ez túl sok kapacitást köt 
le, és csorbítja a tartalmi megvalósítást.

Módosítás 1545
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, 
április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

törölve

a) a műveletek összes költségét és 
támogatható közkiadásait, illetve a 
támogatásra kiválasztott műveletek 
számát;
b) a támogatásra kiválasztott műveletek 
végrehajtása során a kedvezményezettek 
által kötött szerződések és más jogi 
kötelezettségvállalások összes költségét és 
támogatható közkiadásait;
c) a kedvezményezettek által az irányító 
hatóság felé elszámolt összes támogatható 
kiadást.

Or. en

Módosítás 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, április 
30-ig, július 31-ig és október 31-ig
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) Az irányító hatóság január 31-ig és 
július 31-ig elektronikus úton továbbítja a 
Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

Or. en

Módosítás 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, április 
30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, április 
30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja esetében, a prioritási tengelyek 
szerint az alábbiakat:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1548
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig,
április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig 
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) Az irányító hatóság április 30-ig és 
október 31-ig elektronikus úton továbbítja 
a Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

Or. de

Indokolás

Az ügyintézés egyszerűsítésének célja és a projektek tartalmi megvalósítására helyezett 
hangsúly szerint a pénzügyi adatok továbbításának jobban az arányosság elvéhez kell 
igazodnia.

Módosítás 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság január 31-ig, április 
30-ig, július 31-ig és október 31-ig
elektronikus úton továbbítja a Bizottság 
számára figyelemmel kísérés céljából 
minden egyes operatív program esetében, 
prioritási tengelyek szerint az alábbiakat:

(1) Az irányító hatóság január 31-ig és
július 31-ig elektronikus úton továbbítja a 
Bizottság számára figyelemmel kísérés 
céljából minden egyes operatív program 
esetében, prioritási tengelyek szerint az 
alábbiakat:

Or. fr

Módosítás 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a támogatásra kiválasztott műveletek törölve
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végrehajtása során a kedvezményezettek 
által kötött szerződések és más jogi 
kötelezettségvállalások összes költségét és 
támogatható közkiadásait;

Or. en

Módosítás 1551
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezenkívül a január 31-én továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
bontásban is tartalmazniuk kell a 
fentieket. Ez az adattovábbítás a 44. cikk 
(2) bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó előírás 
teljesítésének minősül.

törölve

Or. en

Módosítás 1552
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezenkívül a január 31-én továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
bontásban is tartalmazniuk kell a fentieket. 
Ez az adattovábbítás az 44. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó előírás 
teljesítésének minősül.

(2) Ezenkívül az április 30-án továbbított 
adatoknak támogatási kategóriák szerinti 
bontásban is tartalmazniuk kell a fentieket. 
Ez az adattovábbítás az 44. cikk (2) 
bekezdésében említett pénzügyi adatok 
benyújtására vonatkozó előírás 
teljesítésének minősül.

Or. de
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Indokolás

Az ügyintézés egyszerűsítésének célja és a projektek tartalmi megvalósítására helyezett 
hangsúly szerint a pénzügyi adatok továbbításának jobban az arányosság elvéhez kellene 
igazodnia.

Módosítás 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz mellékelni kell egy 
előrejelzést arról, hogy adott pénzügyi 
évben és a következő pénzügyi évben a 
tagállamok várhatóan mekkora összegre 
fognak benyújtani kifizetési kérelmet.

törölve

Or. en

Módosítás 1554
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következő pénzügyi 
évben benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó előrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i
adattovábbításhoz.

(3) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következő pénzügyi 
évben benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó előrejelzést 
csatolni kell az április 30-i
adattovábbításhoz.

Or. de

Indokolás

Az ügyintézés egyszerűsítésének célja és a projektek tartalmi megvalósítására helyezett 
hangsúly szerint a pénzügyi adatok továbbításának jobban az arányosság elvéhez kellene 
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igazodnia.

Módosítás 1555
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk alapján benyújtandó adatok 
határnapja a benyújtás hónapját 
megelőző hónap utolsó napja.

törölve

Or. en

Módosítás 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 102 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok által várhatóan az adott 
pénzügyi évben és a következő pénzügyi 
évben benyújtásra kerülő kifizetési 
kérelmek összegére vonatkozó előrejelzést 
csatolni kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.

(4) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja által várhatóan az adott pénzügyi 
évben és a következő pénzügyi évben 
benyújtásra kerülő kifizetési kérelmek 
összegére vonatkozó előrejelzést csatolni 
kell a január 31-i és július 31-i 
adattovábbításhoz.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 103 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szerződés 175. cikkében említett 
bizottsági jelentés az alábbiakat
tartalmazza:

(1) A Szerződés 175. cikkében említett 
bizottsági jelentés különösen a 
következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 103 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelentés – szükség esetén – tartalmazza 
az összes olyan intézkedésre és politikára 
vonatkozó javaslatot, amelyet a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió 
megszilárdítása, valamint az Unió 
prioritásainak megvalósítása érdekében 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet el kell juttatni a 
monitoringbizottság első ülésére. Ha egy 
monitoringbizottság több operatív 
programmal is foglalkozik, elegendő egy 
értékelési tervet benyújtani az összes 

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjára vonatkozóan 
értékelési tervet készít. Az értékelési tervet 
el kell juttatni a monitoringbizottság első 
ülésére. Ha egy monitoringbizottság több 
operatív programmal is foglalkozik, 
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érintett operatív programhoz. elegendő egy értékelési tervet benyújtani 
az összes érintett operatív programhoz.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1560
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet el kell juttatni a 
monitoringbizottság első ülésére. Ha egy 
monitoringbizottság több operatív 
programmal is foglalkozik, elegendő egy 
értékelési tervet benyújtani az összes 
érintett operatív programhoz.

(1) Az irányító hatóság minden egyes 
programra vonatkozóan értékelési tervet 
készít. Az értékelési tervet az első 
végrehajtási jelentéssel együtt kell 
benyújtani. Ha egy monitoringbizottság 
több operatív programmal is foglalkozik, 
elegendő egy értékelési tervet benyújtani 
az összes érintett operatív programhoz.

Or. en

Módosítás 1561
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2020. december 31-ig az irányító 
hatóságok minden egyes programra 
vonatkozóan benyújtják a Bizottsághoz a 
programozási időszak alatt elvégzett 
értékelések megállapításait összefoglaló 
jelentést, beleértve a program fő 
kimeneteinek és eredményeinek 

törölve
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értékelését.

Or. en

Módosítás 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2020. december 31-ig az irányító 
hatóságok minden egyes programra 
vonatkozóan benyújtják a Bizottsághoz a 
programozási időszak alatt elvégzett 
értékelések megállapításait összefoglaló 
jelentést, beleértve a program fő 
kimeneteinek és eredményeinek 
értékelését.

(2) 2020. december 31-ig az irányító 
hatóságok minden egyes programra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjára vonatkozóan benyújtják a 
Bizottsághoz a programozási időszak alatt 
elvégzett értékelések megállapításait 
összefoglaló jelentést, beleértve a program
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programja fő kimeneteinek és 
eredményeinek értékelését.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 104 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság utólagos értékeléseket 
végez a tagállamokkal és az irányító 
hatóságokkal szoros együttműködésben.

(3) A Bizottság utólagos értékeléseket 
végez a tagállamokkal vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjával és az 
irányító hatóságokkal szoros 
együttműködésben.
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Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok és az irányító hatóságok 
felelősek az alábbiakért:

(1) A tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja és az irányító hatóságok 
felelősek az alábbiakért:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról vagy a 
makroregionális fejlesztési alap adott 
makrorégiókban lévő programjairól és 
hozzáférést biztosít ezekhez;

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egységes honlap vagy egységes honlap 
portál létrehozása, amely tájékoztatást 
nyújt az adott tagállamban levő valamennyi 
operatív programról és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

a) egységes honlap vagy egységes 
honlapportál létrehozása, amely 
tájékoztatást nyújt az adott tagállamban 
levő valamennyi operatív programról, 
köztük a programozási dokumentumokról, 
a nyilvánosságtól és a partnerektől kapott 
észrevételekről, továbbá az ilyen 
észrevételek figyelembevételének módjáról
(továbbá elutasításuk esetén az 
indokolásról), és hozzáférést biztosít 
ezekhez;

Or. en

Módosítás 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok finanszírozási lehetőségeiről;

b) tájékoztatás a lehetséges 
kedvezményezettek számára az operatív 
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapok finanszírozási 
lehetőségeiről;

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kohéziós politika és az alapok 
szerepének és eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala az Unió 
állampolgárai számára a partnerségi 
szerződések, operatív programok és 
műveletek eredményeiről és hatásáról 
szóló tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések révén.

c) a kohéziós politika és az alapok 
szerepének és eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala az Unió 
állampolgárai számára a partnerségi 
szerződések, az operatív programoknak
vagy a makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak és műveleteinek 
eredményeiről és hatásáról szóló 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések révén.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nyilvánosság tájékoztatása a 
programozás határidőiről és valamennyi 
kapcsolódó nyilvános konzultációs 
folyamat várt határidőiről a partnerségi 
szerződés és a programok előkészítésének 
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valamennyi szakaszában;

Or. en

Módosítás 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a nyilvánosság tájékoztatása a 
programozás ütemtervéről és a 
valamennyi kapcsolódó nyilvános 
konzultációs folyamat várt időzítéséről és 
formájáról a partnerségi szerződések 
szövegezésének megkezdésétől kezdve, és 
az ütemterv legalább háromhavonkénti 
aktualizálása.

Or. en

Módosítás 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós intézmények és a tanácsadó 
szervek ismeretterjesztő tevékenységeket 
szerveznek a kohéziós politika 
működésének ismertetése érdekében.

Or. en

Módosítás 1572
Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a nyilvánosság tájékoztatása a 
programozás ütemtervéről és a 
valamennyi kapcsolódó nyilvános 
konzultációs folyamat várt időzítéséről és 
formájáról a partnerségi szerződések 
alapját alkotó nemzeti reformstratégiák 
szövegezésének megkezdésétől kezdve, és 
az ütemterv legalább kéthavonkénti 
aktualizálása.

Or. en

Módosítás 1573
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az uniós intézmények és tanácsadó 
szervek is szervezhetnek olyan 
fellépéseket, amelyek célja, hogy 
tájékoztatást nyújtsanak a kohéziós 
politikáról és az általa az Unió polgárai 
számára biztosított hozzáadott értékről.

Or. it

Módosítás 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 

Az alapokból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében a 
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tagállamok CSV vagy XML formátumban 
nyilvántartást vezetnek a műveletekről 
operatív programonként és alaponként, 
amely hozzáférhető az egységes honlapon 
vagy egységes honlap portálon keresztül, 
és a tagállam összes operatív programjának 
a listáját és összefoglalását tartalmazza.

tagállamok vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja CSV vagy XML formátumban 
nyilvántartást vezetnek a műveletekről 
operatív programonként vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjaiként és alaponként, amely 
hozzáférhető az egységes honlapon vagy 
egységes honlap portálon keresztül, és a 
tagállam összes operatív programjának
vagy a makroregionális fejlesztési alapok 
makrorégiókra vonatkozó programjainak
a listáját és összefoglalását tartalmazza.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1575
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállamok – ugyanazon a webhelyen 
– közzéteszik a nyilvános konzultációra 
vonatkozó programozási 
dokumentumokat, valamint a 
nyilvánosságtól – például a partnerektől –
kapott megfigyeléseket és észrevételeket, 
továbbá a megfigyelésekre és 
észrevételekre vonatkozó visszajelzést, így 
például elutasítás esetén az indokolást is.

Or. en

Módosítás 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 105 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek listáját legalább 
háromhavonta aktualizálni kell.

A műveletek jegyzékét legalább 
hathavonta aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító hatóság kommunikációs 
stratégiát dolgoz ki valamennyi operatív 
programra. Közös kommunikációs 
stratégiát lehet kidolgozni több operatív 
programra.

Az irányító hatóság kommunikációs 
stratégiát dolgoz ki valamennyi operatív 
programra vagy a makroregionális 
fejlesztési alap valamennyi programjára. 
Közös kommunikációs stratégiát lehet 
kidolgozni több operatív programra

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1578
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégia tartalmazza az 
V. mellékletben és az éves frissítésekben
meghatározott elemeket, valamint a 
tervezett elvégzendő tájékoztatási és 

A kommunikációs stratégia tartalmazza az 
V. mellékletben meghatározott elemeket, 
valamint a tervezett elvégzendő 
tájékoztatási és nyilvánossági 
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nyilvánossági tevékenységek részleteit. tevékenységek részleteit.

Or. en

Módosítás 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégiát az operatív 
program elfogadását követő első 
monitoringbizottsági ülés tárgyalja meg és 
hagyja jóvá.

A kommunikációs stratégiát az operatív 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának elfogadását 
követő első monitoring-bizottsági ülés 
tárgyalja meg és hagyja jóvá.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1580
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kommunikációs stratégia felülvizsgálatát 
a monitoringbizottság tárgyalja meg és 
hagyja jóvá.

A kommunikációs stratégia felülvizsgálatát 
a monitoringbizottság tárgyalja meg.

Or. en

Módosítás 1581
Monika Smolková, Anna Záborská



AM\903906HU.doc 77/164 PE491.057v01-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi operatív program esetében 
az irányító hatóság legalább évente egyszer 
tájékoztatja a monitoringbizottságot a 
kommunikációs stratégia elért 
eredményeiről és az eredmények 
értékeléséről.

(3) Valamennyi operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
valamennyi programja esetében az 
irányító hatóság legalább évente egyszer 
tájékoztatja a monitoring-bizottságot a 
kommunikációs stratégia elért 
eredményeiről és az eredmények 
értékeléséről.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó
módosításokat.

Módosítás 1582
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 106 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi operatív program esetében 
az irányító hatóság legalább évente egyszer 
tájékoztatja a monitoringbizottságot a 
kommunikációs stratégia elért 
eredményeiről és az eredmények 
értékeléséről.

(3) Valamennyi operatív program esetében 
az irányító hatóság legalább évente egyszer 
tájékoztatja a monitoringbizottságot a 
kommunikációs stratégia elért 
eredményeiről.

Or. en

Módosítás 1583
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

107. cikk törölve
Tájékoztatási és kommunikációs vezetők 
és hálózataik
(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetőt az 
egy vagy több alappal kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek összehangolására, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot.
(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezető hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelő európai területi 
együttműködési programokat, az V. 
mellékletben említett honlap vagy honlap 
portál létrehozását és karbantartását, és a 
nemzeti szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét.
(3) Valamennyi irányító hatóság kijelöl 
egy személyt, aki felelős az operatív 
program szintű tájékoztatási és 
kommunikációs feladatokért, és 
tájékoztatja a Bizottságot a kijelölt 
személyekről.
(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló 
uniós hálózatokat hoz létre, hogy 
biztosítsa a kommunikációs stratégiák 
végrehajtásának eredményeire, a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések végrehajtásának 
tapasztalataira és a jó gyakorlatokra 
vonatkozó információcserét.

Or. en

Módosítás 1584
Ramona Nicole Mănescu
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetőt az 
egy vagy több alappal kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek összehangolására, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot.

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetőt az 
egy vagy több alappal kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységeknek a megfelelő szintű 
partnerekkel együtt történő
összehangolására, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Or. en

Módosítás 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Valamennyi tagállam kijelöl egy 
tájékoztatási és kommunikációs vezetőt az 
egy vagy több alappal kapcsolatos 
tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek összehangolására, és erről 
tájékoztatja a Bizottságot.

(1) Valamennyi tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok valamennyi 
csoportja kijelöl egy tájékoztatási és 
kommunikációs vezetőt az egy vagy több 
alappal kapcsolatos tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységek 
összehangolására, és erről tájékoztatja a 
Bizottságot.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1586
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezető hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelő európai területi 
együttműködési programokat, az V. 
mellékletben említett honlap vagy honlap 
portál létrehozását és karbantartását, és a 
nemzeti szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét.

(2) A tájékoztatási és kommunikációs 
vezető hangolja össze az alapok 
kommunikátorainak nemzeti hálózatát és 
tölti be üléseiken az elnöki tisztséget, 
beleértve a megfelelő európai területi 
együttműködési programokat, az V. 
mellékletben említett honlap vagy honlap 
portál létrehozását és karbantartását, és a 
nemzeti szinten hozott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának 
kötelezettségét. A tájékoztatási és 
kommunikációs vezető hangolja össze az 
alapok kommunikátorainak 
makroregionális hálózatát és tölti be 
üléseiken az elnöki tisztséget, és felelős az 
V. mellékletben említett honlap vagy 
honlapportál létrehozásáért és 
karbantartásáért, és a makroregionális 
szinten végrehajtott kommunikációs 
intézkedések felülvizsgálatának
kötelezettséséért.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi irányító hatóság kijelöl egy 
személyt, aki felelős az operatív program 
szintű tájékoztatási és kommunikációs 
feladatokért, és tájékoztatja a Bizottságot a 

(3) Valamennyi irányító hatóság kijelöl egy 
személyt, aki felelős az operatív program
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programja szintű tájékoztatási és 
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kijelölt személyekről. kommunikációs feladatokért, és 
tájékoztatja a Bizottságot a kijelölt 
személyekről.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a 
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó 
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a 
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó 
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.

A tájékoztatási és kommunikációs 
tevékenységek helyi és regionális szinten 
történő végrehajtása során valamennyi 
irányító hatóság gyakorlatban igénybe 
veszi az uniós információs hálózathoz 
tartozó Europe Direct központokat.

Or. it

Indokolás

Kiemeli, hogy az Europe Direct központok fontos szerepet töltenek be az irányító hatóságok 
számára a strukturális alapokkal kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek 
ellátásában.
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Módosítás 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 107 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a tagállamok és az irányító 
hatóságok által kijelölt tagokból álló uniós 
hálózatokat hoz létre, hogy biztosítsa a
kommunikációs stratégiák végrehajtásának 
eredményeire, a tájékoztatási és 
kommunikációs intézkedések 
végrehajtásának tapasztalataira és a jó 
gyakorlatokra vonatkozó információcserét.

(4) A Bizottság a tagállamok valamint a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja és az 
irányító hatóságok által kijelölt tagokból 
álló uniós hálózatokat hoz létre, hogy 
biztosítsa a kommunikációs stratégiák 
végrehajtásának eredményeire, a 
tájékoztatási és kommunikációs 
intézkedések végrehajtásának 
tapasztalataira és a jó gyakorlatokra 
vonatkozó információcserét.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 109 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet egy operatív programon belül
egyetlen alapból finanszírozott prioritási 
tengely, illetve egyedi operatív program.

(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet egy operatív programon belüli
prioritási tengely egy része vagy egy 
prioritási tengely, illetve egyedi operatív 
program.

Or. en
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Módosítás 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 109 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

109a. cikk
A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 

technikai támogatása
(1) Valamennyi alap finanszírozhat más 
alapból támogatható technikai 
segítségnyújtási műveleteket. A technikai 
segítségnyújtás céljára az alapokból 
előirányzott összeg felső korlátja a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjaira a makroregionális 
együttműködés cél egyes 
régiókategóriáiban előirányzott teljes 
összeg 4%-a. A versenyképesség és a 
foglalkoztatás előmozdítására szolgáló
támogatási program céljai érdekében a 
technikai segítségnyújtás finanszírozására 
szolgáló pénzeszközök összegét további, a 
makroregionális együttműködés keretén 
belüli egyes régiókategóriába tartozó 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjaihoz hozzárendelt teljes összeg 
6%-nak megflelelő összeggel megemelik.
(2) A technikai segítségnyújtás formája 
lehet a makroregionális fejlesztési alap 
programján belül egyetlen alapból 
finanszírozott prioritási tengely.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat. Az Európai Unió Tanácsának 2012. január 30-i nyilatkozatával összhangban, 
a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében az Uniónak és a tagállamoknak modernizálniuk 
kell gazdaságaikat, valamint erősíteniük kell versenyképességüket. Az Uniónak és a 
tagállamoknak olyan következetes és átfogó megközelítést kell alkalmazniuk, amely egyesíti a 
költségvetési konszolidációt fenntartó, intelligens beruházásokat a jövőbeni növekedést és 
foglalkoztatást célzó strukturális intézkedésekkel.
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Módosítás 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az alapokból 
származó támogatás társfinanszírozási 
arányát és maximális összegét az egyes 
prioritási tengelyek tekintetében.

(1) A Bizottság operatív programot vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programját elfogadó határozata rögzíti az 
alapokból származó támogatás 
társfinanszírozási arányát és maximális 
összegét az egyes prioritási tengelyek 
tekintetében.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az alapokból 
származó támogatás társfinanszírozási 
arányát és maximális összegét az egyes
prioritási tengelyek tekintetében.

(1) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az egyes 
alapokból származó támogatás 
társfinanszírozási arányát és maximális 
összegét az egyes prioritási tengelyek 
tekintetében.

Or. en



AM\903906HU.doc 85/164 PE491.057v01-00

HU

Módosítás 1594
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 1 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1) Ahol állami társfinanszírozásra van 
szükség,ott az állami társfinanszírozást 
magánbefektetők is helyettesíthetik.

Or. de

Módosítás 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A területi együttműködési cél alá 
tartozó programok esetében az (1) és (2) 
bekezdésben szereplő bizottsági 
határozatokat az operatív program, és 
nem pedig az egyes prioritási tengelyek 
szintjén kell végrehajtani.

Or. fr

Módosítás 1596
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes prioritási tengelyek szintjén a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél alá tartozó 
operatív programok társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb, mint:

Az egyes prioritási tengelyek szintjén a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél alá tartozó 
operatív programok társfinanszírozási 
aránya az Európai Bizottsággal egyeztetett, 
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megfelelően indokolt esetek kivételével 
alapvetően nem lehet magasabb, mint:

Or. de

Indokolás

Számos esetben azért hiúsul meg a támogatás, mert egyes önkormányzatok nem képesek 
teljesíteni pénzügyi hozzájárulásukat. Ezért szükségesnek tűnik a rugalmasabbá tétel egyes 
esetekben az Európai Bizottsággal történő egyeztetést követően.

Módosítás 1597
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes prioritási tengelyek szintjén a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél alá tartozó 
operatív programok társfinanszírozási 
aránya nem lehet magasabb, mint:

Az egyes prioritási tengelyek szintjén a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél alá tartozó 
operatív programok társfinanszírozási 
aránya alapvetően nem lehet magasabb, 
mint:

Or. de

Módosítás 1598
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 85 % a Kohéziós Alap esetében; a) 75% a Kohéziós Alap esetében;

Or. en

Indokolás

A maximális társfinanszírozási arányt a kohéziós alap 75%-ára kellene korlátozni. A teljesen 
saját finanszírozás jelenti a régiók elkötelezettségének legjobb garanciáját, a tagállamok 
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számára pedig a kohéziós politika minőségének és teljesítésének, továbbá a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás garanciáját.

Módosítás 1599
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 85 % azon tagállamok kevésbé fejlett 
régióiban, amelyekben a 2007–2009-es 
időszakban mért egy főre jutó GDP nem 
érte el az említett időszakban az EU 27 
tagállamában mért egy főre jutó GDP 
átlagának 85 %-át, valamint a legkülső 
régiókban;

b) 75% azon tagállamok kevésbé fejlett 
régióiban, amelyekben a 2007–2009-es 
időszakban mért egy főre jutó GDP nem 
érte el az említett időszakban az EU 27 
tagállamában mért egy főre jutó GDP 
átlagának 85%-át, valamint a legkülső 
régiókban;

Or. en

Indokolás

A maximális társfinanszírozási arányt 75%-ra kellene korlátozni. A teljesen saját 
finanszírozás jelenti a régiók elkötelezettségének legjobb garanciáját, a tagállamok számára 
pedig a kohéziós politika minőségének és teljesítésének, továbbá a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás garanciáját.

Módosítás 1600
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 80% a b) pontban említettektől eltérő 
azon tagállamok kevésbé fejlett régióiban, 
amelyek 2014. január 1-jén a Kohéziós 
Alapra vonatkozó átmeneti szabályok 
értelmében támogatásra jogosultak;

c) 75% a b) pontban említettektől eltérő 
azon tagállamok kevésbé fejlett régióiban, 
amelyek 2014. január 1-jén a Kohéziós 
Alapra vonatkozó átmeneti szabályok 
értelmében támogatásra jogosultak;

Or. en
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Indokolás

A maximális társfinanszírozási arányt 75%-ra kellene korlátozni. A teljesen saját 
finanszírozás jelenti a régiók elkötelezettségének legjobb garanciáját, a tagállamok számára 
pedig a kohéziós politika minőségének és teljesítésének, továbbá a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás garanciáját.

Módosítás 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75 %-a;

törölve

Or. en

Módosítás 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 

d) 75% a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75%-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
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GDP-átlagának 75 %-a; GDP-átlagának 75%-a, valamint azokban 
a régiókban, amelyek úgynevezett 
fokozatosan kieső régióként a 2007–2013-
as időszakban a konvergencia 
célkitűzéseihez tartozó támogatást kaptak;

Or. de

Módosítás 1603
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75 %-a;

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek a 2007–
2013-as időszakban a konvergencia 
célkitűzéseihez tartozó támogatást 
kapnak, beleértve azokat a régiókat is, 
amelyek ebben az időszakban úgynevezett 
fokozatosan kieső régióként az 
1083/2006/EK rendelet 8. cikkének (1) 
bekezdése szerint támogatást kapnak, de 
amelyek egy főre jutó GDP-je több, mint 
az EU-27 GDP-átlagának 75 %-a;

Or. de

Indokolás

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Módosítás 1604
Cornelia Ernst
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75 %-a;

d) 75% a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75%-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75%-a, és azokban a 
régiókban, amelyek az 1083/2006/EK 
tanácsi rendelet 8. cikkének (1) bekezdése 
szerint jogosultak voltak az átmeneti 
támogatásból való finanszírozásra;

Or. en

Módosítás 1605
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) 75 % a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek egy főre 
jutó GDP-je a 2007–2013-as időszakban 
kevesebb volt az EU-25 tagállamaiban a 
referencia-időszakban mért egy főre jutó 
GDP átlagának 75 %-nál, de amelyek egy 
főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75 %-a;

d) 75% a b) és a c) pontban említettektől 
eltérő tagállamok kevésbé fejlett régióiban 
és mindazon régiókban, amelyek a 2007–
2013-as időszakban a konvergencia 
céljából kaptak támogatást, és amelyek 
egy főre jutó GDP-je több, mint az EU-27 
GDP-átlagának 75%-a;

Or. de

Indokolás

A méltánytalan keménység és a statisztikai torzulások elkerülése érdekében átmeneti 
rendelkezéseket kell hozni.
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Módosítás 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) 60 % a d) pontban említettektől eltérő 
átmeneti régióknak;

törölve

Or. de

Módosítás 1607
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfelelően indokolt esetekben az egyes 
prioritási tengelyek szintjén a növekedést 
és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások cél alá tartozó operatív 
programok társfinanszírozási arányát a 
régiók a Bizottsággal egyeztetve 
megemelhetik.

Or. de

Módosítás 1608
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya nem 
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valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

lehet magasabb, mint 85%. Az európai 
területi együttműködési célkitűzés 
keretében megvalósuló operatív 
programok esetében, amelyeknél legalább 
egy résztvevő olyan tagállamhoz tartozik, 
ahol a 2001 és 2003 közötti időszakban az 
egy főre jutó átlagos GDP elmaradt az 
EU-25 az azonos időszakra vonatkozó 
átlagának 85%-tól, az ERFA-hozzájárulás
nem haladhatja meg a 85%-a 
támogatható kiadásokat. Az összes többi 
operatív program tekintetében az ERFA-
hozzájárulás nem haladhatja meg az 
ERFA által társfinanszírozott 
támogatható kiadások 75%-át. A prioritási 
tengely szintjén az alapokból származó 
hozzájárulásokat úgy kell rögzíteni, hogy 
az alapokból származó hozzájárulások 
legmagasabb összegének és az operatív 
program szintjén meghatározott, 
alaponkénti legmagasabb hozzájárulási 
arányt tiszteletben tartsák.

Or. pt

Módosítás 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%.

Or. en

Módosítás 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya nem 
lehet magasabb, mint 75%. A kevésbé 
fejlett régiók részvételével folyó 
programok esetében a társfinanszírozási 
arány további tíz százalékponttal 
növelhető (85%-ig).

Or. en

Módosítás 1611
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%.

Or. en

Módosítás 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
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lehet magasabb, mint 75%. lehet magasabb, mint 85%.

Or. en

Módosítás 1613
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%.

Or. en

Módosítás 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%, kivéve a 82. 
cikk (2) bekezdésének a) pontjában 
említett kevésbé fejlett régiókat, valamint 
a Szerződés 349. cikkében említett 
legkülső régiókat, amelyek esetében a 
társfinanszírozás aránya nem haladhatja 
meg a 85%-ot.

Or. fr
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Módosítás 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%. A legkülső 
régiók esetében nem lehet magasabb, mint 
85%.

Or. es

Módosítás 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya nem 
lehet magasabb, mint 75%.

Or. fr

Módosítás 1617
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
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programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%.

programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 75%. A legkülső 
régiók bevonásával megvalósuló 
programok társfinanszírozási aránya nem 
lehet magasabb, mint 85%.

Or. pt

Indokolás

A legkülső régióknak, tekintettel gazdasági és társadalmi körülményeikre, amelyet a 
Szerződés 349. cikke is egyértelműen megállapít, a többi európai régiónál 10%-kal magasabb 
finanszírozásból kellene részesülniük.

Módosítás 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50 %-nál.

törölve

Ugyanez a társfinanszírozási arány 
vonatkozik a […]/2012/EK rendelet [ETC-
rendelet] 4. cikkének (2) bekezdése 
szerinti kiegészítő juttatásokra.

Or. fr

Módosítás 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
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pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50 %-nál.

pontjával összhangban 85%.

Or. es

Módosítás 1620
Nuno Teixeira

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50 %-nál.

A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 85%-nál.

Or. pt

Indokolás

Méltányos a különleges kiegészítő juttatás társfinanszírozási mértékének a kevésbé fejlett 
régióknak, az átmeneti régióknak és a fejlettebb régióknak nyújtott rendes támogatások 
mértékével való egységesítése. Továbbá a 110. cikk (3) bekezdésének b) pontja már 85%-os a 
társfinanszírozási arányt állapít meg a legkülső régiók esetében, tehát egységesíteni kell a 
régióknak a rendes keretből és a különleges kiegészítő juttatott támogatásokat.

Módosítás 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 
prioritási tengely megvalósítása pénzügyi 
eszközök vagy az adott közösség szintjén
irányított helyi fejlesztés révén valósul 
meg.

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 
prioritási tengely megvalósítása pénzügyi 
eszközök vagy a helyi fejlesztést támogató 
területi eszközök (ITB, közös cselekvési 
tervek vagy a közösségi szinten irányított 
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helyi fejlesztés) révén valósul meg.

Or. en

Módosítás 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 
prioritási tengely megvalósítása pénzügyi 
eszközök vagy az adott közösség szintjén 
irányított helyi fejlesztés révén valósul 
meg.

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben egy 
fejlesztési prioritást támogató források 
50%-a pénzügyi eszközök vagy az adott 
közösség szintjén irányított helyi fejlesztés 
révén valósul meg.

Or. es

Indokolás

Az a feltétel, amely a társfinanszírozás arányának 10 százalékpontos emelését a teljes 
prioritási tengely pénzügyi eszközök révén való megvalósításához köti, nagyon korlátozónak 
bizonyulhat; érdemes volna enyhíteni a beruházások prioritására vonatkozó kevésbé szigorú 
arány meghatározásával.

Módosítás 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 

(5) Egy prioritási tengely szintjén a (3) 
bekezdés szerinti maximális 
társfinanszírozási arányt tíz százalékponttal 
meg kell növelni, amennyiben a teljes 
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prioritási tengely megvalósítása pénzügyi 
eszközök vagy az adott közösség szintjén 
irányított helyi fejlesztés révén valósul 
meg.

prioritási tengely megvalósítása az adott 
közösség szintjén irányított helyi fejlesztés 
révén valósul meg.

Or. en

Módosítás 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy operatív programon belül olyan 
különálló prioritási tengely is kialakítható, 
amely társfinanszírozási aránya elérheti a 
100 %-ot is, uniós szinten létrehozott és a 
Bizottság által közvetlenül vagy közvetve 
irányított pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására. 
Amennyiben e célból külön prioritást 
hoznak létre, a tengelyhez kapcsolódó 
támogatást nem lehet más eszközökkel 
végrehajtani.

(7) Egy operatív programon belül olyan 
különálló prioritási tengely is kialakítható, 
amely társfinanszírozási aránya elérheti a 
100 %-ot is, uniós szinten létrehozott és a 
Bizottság által közvetlenül vagy közvetve 
irányított pénzügyi eszközök vagy a 33. 
cikk (4) bekezdés b) pontjának ii.
alpontjában említett szervezetek révén 
végrehajtott műveletek támogatására. 
Amennyiben e célból külön prioritást 
hoznak létre, a tengelyhez kapcsolódó 
támogatást nem lehet más eszközökkel 
végrehajtani.

Or. de

Indokolás

A tagállamok közötti egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség biztosítására 
létrehozott pénzügyi eszközök.

Módosítás 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy operatív programon belül olyan 
különálló prioritási tengely is kialakítható, 
amely társfinanszírozási aránya elérheti a 
100 %-ot is, uniós szinten létrehozott és a 
Bizottság által közvetlenül vagy közvetve 
irányított pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására. 
Amennyiben e célból külön prioritást 
hoznak létre, a tengelyhez kapcsolódó 
támogatást nem lehet más eszközökkel 
végrehajtani.

(7) Kizárólag a 22. cikkben említett 
esetekben egy operatív programon belül 
olyan különálló prioritási tengely is 
kialakítható, amely társfinanszírozási 
aránya elérheti a 100%-ot is, uniós szinten 
létrehozott és a Bizottság által közvetlenül 
vagy közvetve irányított pénzügyi 
eszközök révén végrehajtott műveletek 
támogatására. Amennyiben e célból külön 
prioritást hoznak létre, a tengelyhez 
kapcsolódó támogatást nem lehet más 
eszközökkel végrehajtani.

Or. en

Módosítás 1626
Anneli Jäätteenmäki

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Egy operatív programon belül olyan 
különálló prioritási tengely is kialakítható, 
amely társfinanszírozási aránya elérheti a 
100%-ot is, uniós szinten létrehozott és a 
Bizottság által közvetlenül vagy közvetve 
irányított pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására. 
Amennyiben e célból külön prioritást 
hoznak létre, a tengelyhez kapcsolódó 
támogatást nem lehet más eszközökkel 
végrehajtani.

(7) Egy operatív programon belül olyan 
különálló prioritási tengely is kialakítható, 
amely társfinanszírozási aránya elérheti a 
75%-ot is, uniós szinten létrehozott és a 
Bizottság által közvetlenül vagy közvetve 
irányított pénzügyi eszközök révén 
végrehajtott műveletek támogatására. 
Amennyiben e célból külön prioritást 
hoznak létre, a tengelyhez kapcsolódó 
támogatást nem lehet más eszközökkel 
végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A maximális társfinanszírozási arányt 75%-ra kellene korlátozni. A teljesen saját 
finanszírozás jelenti a régiók elkötelezettségének legjobb garanciáját, a tagállamok számára 
pedig a kohéziós politika minőségének és teljesítésének, továbbá a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás garanciáját.
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Módosítás 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 110 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak prioritási tengely szintjén 
történő társfinanszírozásának mértéke 
elérheti a 100%-ot a makroregionális 
együttműködés cél keretén belül.

Or. sk

Indokolás

Az Unió különböző stratégiai céljainak (európai integráció, versenyképesség, a növekedést és 
a foglalkoztatottság szintjét fenntartó költségvetési konszolidáció) kombinációja érdekében 
képesnek kell lenni 100%-ban finanszírozni a makroregionális fejlesztési alapok kiemelt 
programjai keretében nagyprojektként – a jóváhagyott makroregionális stratégia által érintett 
legalább négy tagállam területén – végrehajtott makroregionális projekteket, a 
versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítását célzó támogatási rendszerrel együtt.

Módosítás 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a prioritási tengely jelentősége az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, figyelemmel a konkrét 
kezelendő hiányosságokra;

1. a prioritási tengely jelentősége az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájának 
végrehajtásában, figyelemmel a konkrét, az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kiemelt kezdeményezései célkitűzéseinek 
elérésében megnyilvánuló hiányosságokra;

Or. en
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Módosítás 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a Szerződés 349. cikkében említett 
legkülső régiók lefedése;

Or. fr

Módosítás 1630
Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a projekt önálló gazdasági és pénzügyi 
megvalósíthatósága, miközben a 
bevételtermelő projekteket nagyobb 
társfinanszírozási aránnyal kell előnyben 
részesíteni a bevételt nem termelő 
projektekkel szemben;

Or. de

Indokolás

Néhány forgalmat lebonyolító intézményt arra köteleznek, hogy állandóan bevételt 
termeljenek, míg más intézmények számára ez a kötelezettség nem létezik. E szabály 
alkalmazása azt eredményezheti, hogy az azonos társfinanszírozási arány következtében 
összességében több unós támogatást bocsátanak rendelkezésre olyan projektekhez, amelyeket 
már teljes vagy szinte teljes mértékben állami támogatásban részesítenek, míg a 
bevételtermelő projektek összehasonlítva kevesebb uniós támogatást kapnak.

Módosítás 1631
Giommaria Uggias
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a szegénység elleni küzdelem és a 
kiszolgáltatott csoportok társadalmi 
befogadása, különösen az aktív 
befogadást elősegítő integrált 
megközelítések révén;

Or. it

Módosítás 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Kohéziós Alap keretében támogatásra 
jogosult, szigeten található tagállamok és 
egyéb szigetek, azok kivételével, 
amelyeken egy tagállam fővárosa található, 
illetve amelyeknek állandó összeköttetésük 
van a szárazfölddel;

a) a kis szigeten található tagállamok és 
egyéb szigetek, azok kivételével, 
amelyeken egy tagállam fővárosa található, 
illetve amelyeknek állandó összeköttetésük 
van a szárazfölddel;

Or. en

Módosítás 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– E területeken a társfinanszírozási 
aránynak a 110. cikk (3) bekezdésében 
megállapított felső értéke 10%-kal, a 
maximális 80%-os legfelső határig 
növelhető.
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Or. en

Módosítás 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a súlyos demográfiai hátrányban lévő 
más területek.

Or. en

Módosítás 1635
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a távoli határvárosok.

Or. es

Indokolás

Az állandó természeti vagy demográfiai hátrányokkal küzdő területek közé fel kell venni a 
távoli határvárosokat.

Módosítás 1636
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) további, jelentős, állandó demográfiai 
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kihívásokkal szembesülő térségek.

Or. pt

Módosítás 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a jelentős demográfiai kihívásokkal 
szembesülő térségek.

Or. es

Módosítás 1638
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) további, jelentős demográfiai 
kihívásokkal szembesülő térségek.

Or. es

Indokolás

Fel kell venni a jelentős demográfiai problémákkal – így a népesség fokozatos vagy hirtelen 
csökkenésével, elöregedésével, diszperziójával vagy a csökkenő születésszámmal –
szembesülő régiókat.

Módosítás 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a) a súlyos demográfiai hátrányokat 
elszenvedő régiók

Or. en

Indokolás

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and 
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for “areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps” in article 111, paragraph 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Módosítás 1640
Teresa Riera Madurell

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E területeken a társfinanszírozási 
aránynak a 110. cikk (3) bekezdésében 
megállapított felső értéke 10%-kal, a 
maximális 80%-os legfelső határig 
növelhető.

Or. en

Indokolás

A társfinanszírozási arány növelése segítséget nyújt e régióknak az ő sajátos állandó földrajzi 
és demográfiai helyzetükhöz kapcsolódó korlátaik leküzdéséhez, ugyanakkor lehetővé teszi 
számukra fejlődési potenciáljuk kiaknázását.

Módosítás 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E területeken a társfinanszírozási 
aránynak a 110. cikk (3) bekezdésében 
megállapított felső értéke 10%-kal, a 
maximális 80%-os legfelső határig 
növelhető.

Or. es

Módosítás 1642
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Más súlyos és tartós demográfiai 
kihívásokkal, mint például huzamos nettó 
elvándorlással küzdő területek, vagy olyan 
területek, amelyek 2025-ig elveszítik 
összlakosságuk legalább 15%-át.

Or. de

Indokolás

A méréshez itt a 2020-ig terjedő demográfiai sebezhetőségi indexet lehetne felhasználni.

Módosítás 1643
Victor Boştinaru

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 111 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

111a. cikk
Az alapokból nyújtható maximális 

támogatás
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Az azon célkitűzésekhez való hozzájárulás 
érdekében, amelyek a kohéziós támogatás 
legkevésbé fejlett régiókra és 
tagállamokra való összpontosításával, 
valamint az egy főre jutó átlagos 
támogatottság mértékében a felső határ 
megszabása miatt mutatkozó eltérések 
csökkentésével kapcsolatosak, az 
alapokból az egyes tagállamok részére 
nyújtható maximális támogatás a 
következő:
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
40%-ánál alacsonyabb: GDP-jük 
3,7893%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 40%-a, de 50%-ánál 
alacsonyabb: GDP-jük 3,7135%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 50%-a, de 55%-ánál 
alacsonyabb: GDP-jük 3,6188%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 55%-a, de 60%-ánál 
alacsonyabb: GDP-jük 3,5240%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 60%-a, de 65%-ánál 
alacsonyabb: GDP-jük 3,4293%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 65%-a, de 70%-ánál 
alacsonyabb: GDP-jük 3,3346%-a,
– azon tagállamok esetében, amelyek egy 
főre jutó XXXX–XXXX. évi bruttó nemzeti 
jövedelme (PPS) a 27-tagú EU átlagának 
legalább 70%-a, de 75%-ánál 
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alacsonyabb: GDP-jük 3,2398%-a,
ezt követően az egy főre jutó XXXX–
XXXX. évi bruttó nemzeti jövedelemnek 
(PPS) a 27-tagú EU átlagához viszonyított 
minden 5 százalékpontnyi növekedésével a 
maximális támogatás a GDP 0,09 
százalékpontjával csökken.

Or. en

Indokolás

Az alapokból származó maximális támogatást a tagállamok fejlettségének szintje szerint kell 
differenciálni. Továbbra is a jelenlegi programozási időszakra vonatkozó rendelkezést kell 
alkalmazni. A legújabb rendelkezésre álló adatok alapján három éves referenciaidőszakot (pl. 
2007–2009) kell meghatározni.

Módosítás 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az operatív programok irányítási és 
ellenőrzési rendszereinek felállítása a 62. 
és a 63. cikk szerint történjen.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az operatív programok irányítási és 
ellenőrzési rendszereinek felállítása a 62. 
és a 63. cikk szerint történjen. A 
tagállamoknak eközben gondoskodniuk 
kell arról, hogy betartsák az arányosság 
általános elveit (4. cikk (5) bekezdés) és az 
igazgatási terhek csökkentését (4. cikk 
(10) bekezdés).

Or. de

Módosítás 1645
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
Ezen szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
A jogosulatlanul folyósított támogatások 
nyomon követésétől és visszakövetelésétől 
el lehet tekinteni abban az esetben, ha a 
támogatás az egyes esetekben nem haladja 
meg a 400 euró összeget. Ugyanez 
vonatkozik az összeg kamataira is. Ezeket 
az összegeket a kiadási kimutatásban nem 
kell levonni. Ezen szabálytalanságokat 
jelenteniük kell a Bizottságnak és 
folyamatosan tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vonatkozó igazgatási és jogi 
eljárások eredményeiről.

Or. de

Indokolás

Az adminisztratív terhek csökkentéséhez kívánatos lenne egy minimum-határérték.

Módosítás 1646
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
Ezen szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
Lemondanak a nyomon követésről és a 
visszakövetelésről, ha egyes esetekben az 
alapokból jogosulatlanul folyósított 
támogatás, mint például kerekítési vagy 
számítási hibák, vagy nem támogatható 
ráfordítások nem haladják meg a 
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250 euró összeget. Ez a minimum-
határérték vonatkozik az összeg kamataira 
is, ha a kamat összege várhatóan nem 
haladja meg a 250 eurót. A kiadási 
kimutatásokban bevallott ráfordításokból 
ezeket a kiadásokat nem kell levonni.
Ezen szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.

Or. de

Indokolás

A szabályozások egyszerűsítése, az ügyintézés egyszerűsítése és az arányosság elvének 
tiszteletben tartása céljából helyénvaló minimum-értékhatárt bevezetni tekintettel a 
támogatások visszakövetelésére. 

Módosítás 1647
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
Ezen szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.

A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
El lehet tekinteni az alapokból 
jogosulatlanul folyósított támogatások 
(például nem támogatható ráfordítások, 
kerekítési vagy számítási hibák) nyomon 
követésétől és visszakövetelésétől, 
amennyiben egyes esetekben nem 
haladják meg a 250 euró összeget. 
Ugyanez vonatkozik az összeg kamataira 
is, ha a kamat összege várhatóan nem 
haladja meg a 250 eurót. Ezeket az 
összegeket nem kell levonni a kiadási 
kimutatásokban bevallott kiadásokból.
Ezen szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
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Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.

Or. de

Indokolás

A visszakövetelésekre minimum-értékhatár bevezetése azért kívánatos, mert így jelentős 
mértékben csökkenteni lehet az adminisztratív terheket, amelyek nem állnak arányban a 
visszakövetelt összegek értékével.

Módosítás 1648
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy legkésőbb 2014. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

törölve

A rendszereknek biztosítaniuk kell a 
nemzeti és az uniós keretekkel való 
átjárhatóságot, és lehetővé kell tenniük a 
kedvezményezettek számára, hogy 
minden, az első albekezdésben említett 
információt csak egyszer nyújtsanak be.
A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában részletes szabályokat fogad el 
a tagállamoknak az ebben a bekezdésben 
leírt információcseréjére vonatkozólag. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 1649
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2014. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2016. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

Or. de

Indokolás

Mivel az információcserének elektronikus adatcserélő rendszerekre történő átállításához a 
tagállamokban nem csupán műszaki, hanem számos jogi kérdést is tisztázni kellett és meg kell 
oldani, ezért e rendszerek bevezetésére szabott határidőt mérsékelten meg kell hosszabbítani.

Módosítás 1650
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2014. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2015. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

Or. de
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Módosítás 1651
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2014. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
legkésőbb 2015. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrzési 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere 
kizárólagosan elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

Or. de

Módosítás 1652
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Általános szabályként, az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomag (SBA) 
„csak egyszer” elve alapján a 
kedvezményezettől csak egyszer kérhető a 
szükséges információk közlése, 
függetlenül attól, hogy mi a technikai 
támogatás, hogy melyek az irányítás 
hatóságai regionális, nemzeti és európai 
szinten, függetlenül attól, hogy melyik az 
adott KSK alapja. Az információk maguk 
közötti kicserélése a különféle irányító 
hatóságok feladata;

Or. en
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Módosítás 1653
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság – végrehajtási aktusok révén 
és a tagállamokkal, valamint az 5. cikk 
szerinti partnerek európai képviselőivel 
folytatott konzultációt követően –
valamennyi alapra vonatkozóan elfogadja 
a megfelelő technikai, adminisztratív és 
számviteli részek pontos és nem kimerítő 
felsorolását, valamint a minden alapra 
vonatkozó speciális részeket.

Or. en

Módosítás 1654
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 cikk – 3 bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamnak vagy a regionális 
hatóságnak lehetősége van arra, hogy a 
nemzeti sajátosságokra hivatkozva a 
monitoringbizottság jóváhagyásával 
további adatokat kérjen. A további adatok 
felsorolását – a kedvezményezett 
tájékoztatása érdekében – a nemzeti 
partnerségi szerződésről szóló 
megállapodáshoz, és bizonyos esetekben 
az érintett operatív programokhoz kell
csatolni. A felsorolást a Bizottság a 
partnerségi megállapodás jóváhagyási 
folyamatának, és adott esetben az operatív 
programok részeként értékeli.

Or. en
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Módosítás 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 112 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

112a. cikk
A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 

felelőssége
(1) A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja biztosítja, 
hogy az operatív programok irányítási és 
ellenőrzési rendszereinek felállítása a 62. 
és a 63. cikk szerint történjen.
(2) A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja 
megakadályozza, felderíti és orvosolja a 
szabálytalanságokat és a jogtalanul 
kifizetett összegeket visszatérítteti a kései 
fizetésre érvényes kamattal együtt. E 
szabálytalanságokról értesítik a 
Bizottságot, és folyamatosan tájékoztatják 
a igazgatási és jogi eljárások 
eredményéről.
Ha a kedvezményezetnek jogosulatlanul 
kifizetett valamely összeg a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 
hibájából vagy gondatlanságából nem 
behajtható, akkor a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja felel az érintett összegeknek az
Unió általános költségvetésébe történő 
visszafizetéséért.
A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak 
a 142. cikkel összhangban történő 
elfogadására, amelyek részletesen 
szabályozzák a makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó tagállamok csoportjának 
e bekezdésben megállapított 
kötelezettségeit.
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(3) A makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja biztosítja, 
hogy legkésőbb 2014. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, igazoló hatóságok, ellenőrző 
hatóságok és közreműködő szervezetek 
közötti minden információcsere kizárólag 
elektronikus adatcsere-rendszereken 
keresztül történjen.
Ezek a rendszerek megkönnyítik nemzeti 
és uniós hálózatok közötti kölcsönös 
átjárhatóságot és lehetővé teszik, hogy a 
kedvezményezetteknek csak egyszer 
kelljen benyújtaniuk az első 
albekezdésben feltüntetett valamennyi 
információt.
A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában részletes szabályokat fogad el
a tagállamoknak az ebben a bekezdésben 
leírt információcseréjére vonatkozóan. Ez 
végrehajtási aktusokat a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
keretében kell elfogadni.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként.

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként.
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Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető.

Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető. Amennyiben 
valamely operatív programban a bevont 
források jelentős hányadát egy regionális 
hatóság kezeli, e hatóságot – ha a 
közigazgatás szervezete lehetővé teszi – az 
irányító hatóságnak kell kijelölnie.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által szorgalmazott egyszerűsítéssel összhangban, és a szubszidiaritás elvének 
megfelelőn a cél, közelebb vinni az irányítást a polgárokhoz.

Módosítás 1657
Fiorello Provera

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként.
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető.

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális, multiregionális vagy helyi 
közigazgatási szervet vagy szervezetet 
irányító hatóságként. Ugyanaz a 
közigazgatási szerv vagy szervezet több 
operatív program irányító hatóságaként is 
kijelölhető.

Or. fr

Módosítás 1658
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív (1) A tagállam minden egyes operatív 
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program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként. 
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető.

program számára kijelöl egy nemzeti, 
multiregionális, regionális vagy helyi 
közigazgatási szervet vagy szervezetet 
irányító hatóságként. Ugyanaz a 
közigazgatási szerv vagy szervezet több 
operatív program irányító hatóságaként is 
kijelölhető.

Or. en

Módosítás 1659
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként. 
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető.

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
multiregionális, regionális vagy helyi 
közigazgatási szervet vagy szervezetet 
irányító hatóságként. Ugyanaz a 
közigazgatási szerv vagy szervezet több 
operatív program irányító hatóságaként is 
kijelölhető.

Or. en

Módosítás 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként. 
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető.

(1) A tagállam minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet irányító hatóságként. 
Ugyanaz a közigazgatási szerv vagy 
szervezet több operatív program irányító 
hatóságaként is kijelölhető. Az irányító 
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hatóságok igazgatási kapacitásainak 
garantálása érdekében a munkatársaikkal 
szemben támasztott kötelező felvételi 
követelménnyé kell tenni az igazolható 
projekt- és programozásigazgatási 
végzettségek meglétét, hiányosság 
észlelése esetén pedig biztosítani kell a 
megfelelő képzést.

Or. en

Módosítás 1661
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok felkérést kapnak, hogy 
a kérelmezők számára egységes 
kapcsolattartó személyt (one stop agency) 
nevezzenek ki.

Or. de

Módosítás 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam – a (3) bekezdésben leírtak 
sérelme nélkül – minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet igazoló hatóságként. 
Ugyanaz az igazoló hatóság több operatív 
program számára is kijelölhető.

(2) A tagállam – a (3) bekezdésben leírtak 
sérelme nélkül – minden egyes operatív 
program számára kijelöl egy nemzeti, 
regionális vagy helyi közigazgatási szervet 
vagy szervezetet igazoló hatóságként. 
Ugyanaz az igazoló hatóság több operatív 
program számára is kijelölhető.
Amennyiben valamely operatív 
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programban a bevont források jelentős 
hányadát egy regionális hatóság kezeli, e 
hatóságot – ha a közigazgatás szervezete 
lehetővé teszi – az igazoló hatóságnak kell 
kijelölnie.

Or. es

Indokolás

A Bizottság által szorgalmazott egyszerűsítéssel összhangban, és a szubszidiaritás elvének 
megfelelőn a cél, közelebb vinni az irányítást a polgárokhoz.

Módosítás 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam minden egyes operatív 
program számára ellenőrző hatóságként 
kijelöl egy nemzeti, regionális vagy helyi 
közigazgatási szervet vagy szervezetet, 
amely funkcionálisan független az irányító 
hatóságtól és az igazoló hatóságtól. 
Ugyanaz az ellenőrző hatóság több 
operatív program számára is kijelölhető.

(4) A tagállam minden egyes operatív 
program számára ellenőrző hatóságként 
kijelöl egy nemzeti, regionális vagy helyi 
közigazgatási szervet vagy szervezetet, 
amely funkcionálisan független az irányító 
hatóságtól és az igazoló hatóságtól. 
Ugyanaz az ellenőrző hatóság több 
operatív program számára is kijelölhető.
Amennyiben valamely operatív 
programban a bevont források jelentős 
hányadát egy regionális hatóság kezeli, e 
hatóságot – ha a közigazgatás szervezete 
lehetővé teszi – az ellenőrző hatóságnak 
kell kijelölnie.

Or. es

Módosítás 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
a közreműködő szervezet és a tagállam 
vagy az irányító hatóság között létrejött 
írásos megállapodással (továbbiakban: 
globális támogatás). A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességét, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmét biztosítandó.

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre
– például helyi hatóságra, regionális 
fejlesztési szervezetre vagy nem 
kormányzati szervezetre – a közreműködő 
szervezet és a tagállam vagy az irányító 
hatóság között létrejött írásos 
megállapodással (továbbiakban: globális 
támogatás). Figyelemmel a kis nem 
kormányzati szervezetek strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítésére, az irányító hatóság 
előmozdítja a kis és testreszabott globális 
támogatások használatát. A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképessége, illetve az érintett területre, 
valamint az igazgatási és pénzügyi 
ellenőrzésre vonatkozó szakértelme 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 1665
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
a közreműködő szervezet és a tagállam 
vagy az irányító hatóság között létrejött 
írásos megállapodással (továbbiakban: 
globális támogatás). A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességét, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
a közreműködő szervezet és a tagállam 
vagy az irányító hatóság között létrejött 
írásos megállapodással (továbbiakban: 
globális támogatás).
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pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmét biztosítandó.

Or. en

Módosítás 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 113 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

113a. cikk
A makroregionális fejlesztési alap 

szerveinek meghatározása
(1) A makroregionális alapot létrehozó 
tagállamok a makroregionális fejlesztési 
alap létrehozásáról szóló szerződésben 
megállapodnak a makroregionális 
fejlesztési alap programjának 
kidolgozásáról. A makroregionális 
fejlesztési alap létrehozásáról szóló 
szerződésben megállapodnak az
igazgatótanács felállításáról is, amely a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának irányító testülete lesz. Az 
igazgatótanács tagjait és póttagjait a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok és a 
makroregionális fejlesztési alapról szóló 
szerződéshez csatlakozó államok jelölik. A 
tagállamok esetében az Európai Tanács 
illetékes tagja a lesz az igazgatótanács 
tagja. Nem uniós tagállam esetében a 
vonatkozó állam kormányfője az 
igazgatótanácsi tag. Az igazgatótanácsnak 
ezenkívül az Európai Bizottság két 
képviselője és az Európai Beruházási 
Bank képviselője is a tagja. Az
igazgatótanács ülésén a tagokat 
távollétükben helyettesük képviseli. Az
igazgatótanács szavazással hozza meg 
döntéseit. A nem uniós tagállamot 
képviselő tagnak nincsen szavazati joga. A 
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határozatokat a jelen lévő, szavazati 
joggal rendelkező tagok, illetve 
helyetteseik szavazatainak egyszerű 
többségével fogadják el. Az igazgatótanács
a végrehajtó tanács hivatalos partnere. Az
igazgatótanács feladatait az
igazgatótanács titkársága látja el 
(2) A tagállamok csoportja a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésben 
megállapodik a Pénzügyi Bizottság 
létrehozásáról, amely a makroregionális 
fejlesztési alap esetében az igazoló szerv 
szerepét fogja ellátni. A Pénzügyi 
Tanácsot a részes államok 
pénzügyminiszterei és a Bizottság egy 
tagja alkotja. A Pénzügyi Bizottság 
minden tagjának van egy kinevezett 
helyettese, aki a tag távolléte esetén 
helyettesíti őt a Pénzügyi Bizottság 
ülésein. A Pénzügyi Bizottság szavazással 
fogadja el a határozatait. A határozatokat 
a Pénzügyi Bizottság jelen lévő tagjai, 
illetve helyetteseik szavazatainak egyszerű 
többségével fogadják el. A végreható 
tanács feladatait a végreható tanács 
főtitkársága látja el.
(3) A makroregionális fejlesztési alap 
programjának ellenőrző szerve az Európai 
Számvevőszék.
(4) A tagállamok csoportja a 
makroregionális fejlesztési alap 
létrehozásáról szóló szerződésben 
megállapodik a végrehajtó tanács 
létrehozásáról, amely a makroregionális 
fejlesztési alap programja esetében a 
közvetítő hatóság szerepét tölti be. Az 
irányító hatóság és a közvetítő hatóság 
közötti megállapodásokat a közvetítő 
hatóság és az irányító hatóság („globális 
kezes”) közötti írásos megállapodás 
formájában hivatalosan írásba kell 
foglalni. A közvetítő hatóság a saját 
fizetőképességével és az adott területen 
való jártasságával, valamint az 
adminisztratív és a pénzügyi irányításban
nyújt kezességet. A végrehajtó tanács az



AM\903906HU.doc 125/164 PE491.057v01-00

HU

igazgatótanács magánpartnere. A 
végreható tanácsot a vezérigazgató és 
négy ügyvezető igazgató irányítja. A 
vezérigazgatót az igazgatótanács nevezi ki. 
Az ügyvezető igazgatókat a magánpartner 
jelöli ki. A végreható tanács feladatait a 
legalább négy jogi személy által alkotott 
konzorciumot képező magánpartner látja
el.
(5) A tagállamok csoportja a 
makroregionális fejlesztési alapról szóló 
szerződésben írásban szabályozza az 
irányító hatóság, az igazoló szerv, az
ellenőrző hatóság közötti kapcsolatokat, 
valamint ezeknek a szerveknek a 
Bizottsághoz való kapcsolatát. 

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat. A makroregionális fejlesztési alap szervei esetében a Nemzetközi Valutaalap 
által alkalmazott irányítási modellt vettük alapul. Ezt kiegészítettük a köz- és a magánszektor 
végrehajtó és funkcionális elvével. A szóban forgó modell figyelembe veszi az érintett 
tagállamok érdekeit. 

Módosítás 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság felelős az operatív 
programnak a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvével összhangban 
történő irányításáért.

(1) Az irányító hatóság felelős az operatív 
programnak, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvével 
összhangban történő irányításáért.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 



PE491.057v01-00 126/164 AM\903906HU.doc

HU

módosításokat.

Módosítás 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív program irányításával 
kapcsolatosan az irányító hatóság feladata, 
hogy:

(2) Az operatív program, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának irányításával kapcsolatosan 
az irányító hatóság feladata, hogy:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és biztosítsa számára mindazon
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program során a célkitűzések 
megvalósítása terén elért előrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és biztosítsa számára mindazon 
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programja során a célkitűzések 
megvalósítása terén elért előrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

Or. sk



AM\903906HU.doc 127/164 PE491.057v01-00

HU

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját és biztosítsa számára mindazon 
információkat, amelyek a feladatai 
elvégzéséhez szükségesek, különösképpen 
az operatív program során a célkitűzések 
megvalósítása terén elért előrehaladásra 
vonatkozó adatokat, a pénzügyi adatokat, a 
mutatószámokhoz és mérföldkövekhez 
kapcsolódó adatokat;

a) támogassa a monitoringbizottság 
munkáját, és különösen biztosítsa számára 
azt, hogy a rendelet 5. cikkében említett 
partnerek – az európai magatartási 
kódexszel összhangban – rendelkezzenek 
a partnerségi szerződés és a programok 
előkészítésében, végrehajtásában, 
ellenőrzésében és értékelésében való 
részvételhez szükséges kapacitással, és
biztosítsa a monitoringbizottság számára 
mindazon információkat, amelyek a 
feladatai elvégzéséhez szükségesek, 
különösképpen az operatív program során a 
célkitűzések megvalósítása terén elért 
előrehaladásra vonatkozó adatokat, a 
pénzügyi adatokat, a mutatószámokhoz és 
mérföldkövekhez kapcsolódó adatokat;

Or. en

Módosítás 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) biztosítsa, hogy a d) pontban leírt e) biztosítsa, hogy a d) pontban leírt 
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adatokat összegyűjtsék, rögzítsék és 
tárolják a rendszerben, és hogy a mutatókra 
vonatkozó adatokat nemek szerinti 
bontásban is elérhetővé tegyék, 
amennyiben ezt az ESZA rendelet I. 
melléklete megkívánja.

adatokat összegyűjtsék, bevigyék és 
tárolják a rendszerben, és hogy a mutatókra 
vonatkozó adatokat nemek szerinti 
bontásban is elérhetővé tegyék.

Or. en

Módosítás 1672
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) Hatékony intézkedéseket tesz annak 
biztosítása érdekében, hogy saját 
munkatársai, valamint a közreműködő 
szervezetek munkatársai a legteljesebb 
szakértelemmel rendelkezzenek a 
program- és projektirányítás tekintetében, 
az irányító hatóság által fellelt esetleges 
hiányosságok kiküszöböléséhez pedig a 
nemzetközi normáknak megfelelően 
biztosítja a szükséges képzést;

Or. en

Módosítás 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 3 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelő kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:

a) a monitoringbizottsággal együtt 
kialakít, és jóváhagyás után olyan 
megfelelő kiválasztási eljárásokat és 
kritériumokat alkalmaz:
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Or. en

Módosítás 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az operatív program pénzügyi 
irányításával és ellenőrzésével 
kapcsolatosan az irányító hatóság:

(4) Az operatív program, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap program
pénzügyi irányításával és ellenőrzésével 
kapcsolatosan az irányító hatóság:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
műveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal és a 
műveletre vonatkozó támogatási 
feltételekkel összhangban állnak-e;

a) megvizsgálja, hogy megtörtént-e a 
társfinanszírozott termékek és 
szolgáltatások nyújtása, valamint hogy a 
műveleteknek a kedvezményezettek által 
bejelentett kiadásai valóban felmerültek-e, 
és hogy azok az uniós és nemzeti 
szabályokkal, az operatív programmal, 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjával és a műveletre vonatkozó 
támogatási feltételekkel összhangban 
állnak-e;

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket kell alkalmaznia, 
figyelembe véve az azonosított 
kockázatokat;

c) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket alkalmaz – például a 
bejelentők információit fogadó független 
irodát –, figyelembe véve az azonosított 
kockázatokat;

Or. en

Módosítás 1677
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) elkészíti az irányítás igazoló 
nyilatkozatát az irányítási és ellenőrzési 
rendszer működéséről, a nyilatkozat 
alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről 
és szabályosságáról, valamint a hatékony 
és eredményes pénzgazdálkodás elvének 
tiszteletben tartásáról, kiegészítve az 
elvégzett vezetői ellenőrzések eredményeit 
tartalmazó jelentéssel, az irányítási és 
ellenőrzési rendszerben esetlegesen 
azonosított hiányosságok és a 
kijavításukra tett intézkedések 
feltüntetésével.

törölve
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Or. en

Módosítás 1678
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a műveletek helyszíni ellenőrző 
vizsgálata.

b) az 500 000 euró összegű közkiadást 
meghaladó beruházási projektek helyszíni
ellenőrző vizsgálata.

Or. en

Módosítás 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Amennyiben az irányító hatóság 
valamely operatív program 
kedvezményezettje is egyben, a (4) 
bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzési 
intézkedéseknek megfelelőképpen 
biztosítaniuk kell a feladatkörök 
szétválasztását.

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az
operatív program egy részének irányítását 
átruházhatja egy közreműködő szervezetre 
– például helyi hatóságra, regionális 
fejlesztési szervezetre vagy nem 
kormányzati szervezetre – a közreműködő 
szervezet és a tagállam vagy az irányító 
hatóság között létrejött írásos 
megállapodással (továbbiakban: globális 
támogatás). Figyelemmel a kis nem 
kormányzati szervezetek strukturális 
alapokhoz való hozzáférésének 
megkönnyítésére, a tagállamok 
előmozdítják a kis és testreszabott globális 
támogatások használatát.

Or. en
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Indokolás

A globális támogatások hatásos és jól bevált eszközök, amelyek a társadalmi befogadással 
foglalkozó, a kiszolgáltatott embercsoportok szükségleteinek ténylegesen megfelelő nem 
kormányzati szervezeteket jól célzott projektekbe történő bevonásával elősegítik a társadalmi 
befogadás sikeres megvalósítását. A szegénység elleni európai platform

Módosítás 1680
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 114 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság végrehajtási rendeletek 
formájában fogadja el a (4) bekezdés e) 
pontjában említett igazgatási nyilatkozat 
mintáját. E végrehajtási jogi aktusok 
elfogadása a 143. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően történik.

törölve

Or. en

Módosítás 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 115 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) igazolja az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy a beszámolókban szereplő kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak, és az operatív programra 
alkalmazandó kritériumokkal összhangban 
finanszírozásra kiválasztott, valamint az 
uniós és nemzeti szabályoknak megfelelő 
műveletek tekintetében merültek fel;

c) igazolja az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy a beszámolókban szereplő kiadások 
megfelelnek a vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályoknak, és az operatív programra, 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjára alkalmazandó kritériumokkal 
összhangban finanszírozásra kiválasztott, 
valamint az uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelő műveletek tekintetében merültek 
fel;
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Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 115 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gondoskodik arról, hogy rendelkezésre 
álljon egy olyan rendszer, amely 
elektronikus formában nyilvántartásba 
veszi és tárolja az egyes műveletekhez 
kapcsolódó számviteli adatokat, és amely 
kiterjed a kifizetési kérelmekhez és az éves 
beszámolókhoz szükséges összes adatra, 
beleértve az egy művelethez vagy operatív 
programhoz kapcsolódó hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, visszafizetett, valamint 
visszavont összegekre vonatkozó adatokra;

d) gondoskodik arról, hogy rendelkezésre 
álljon egy olyan rendszer, amely 
elektronikus formában nyilvántartásba 
veszi és tárolja az egyes műveletekhez 
kapcsolódó számviteli adatokat, és amely 
kiterjed a kifizetési kérelmekhez és az éves 
beszámolókhoz szükséges összes adatra, 
beleértve az egy művelethez vagy operatív 
programhoz, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programhoz kapcsolódó 
hozzájárulás részben vagy egészben 
történő megszüntetése következtében 
visszafizetendő, visszafizetett, valamint 
visszavont összegekre vonatkozó adatokra;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 115 cikk – 1 bekezdés – h pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a művelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program lezárását 
megelőzően a következő kiadási 
kimutatásból történő levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

h) a művelethez nyújtott hozzájárulás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetése következtében 
visszafizetendő, valamint visszavont 
összegek nyilvántartása. A visszafizetett 
összegek az operatív program, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap program
lezárását megelőzően a következő kiadási 
kimutatásból történő levonásuk útján az 
Unió általános költségvetésébe kerülnek 
visszafizetésre.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 116 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az ellenőrző hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül az ellenőrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenőrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia 
megállapítja az ellenőrzés módszerét, a 
műveletekből ellenőrzés céljára történő 
mintavétel módját és az ellenőrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két következő 
számviteli évre vonatkozólag. Az ellenőrzési 
stratégiát 2016-tól évente kell aktualizálni 
2022-ig bezárólag. Abban az esetben, ha 
több operatív programnak van egy közös 
irányítási és ellenőrzési rendszere, akkor egy 
ellenőrzési stratégiát lehet kidolgozni az 
érintett operatív programokra. Kérésre az 

(4) Az ellenőrző hatóság az operatív 
program jóváhagyásától számított hat 
hónapon belül az ellenőrzések 
megvalósítására vonatkozó ellenőrzési 
stratégiát alakít ki. Az ellenőrzési stratégia 
megállapítja az ellenőrzés módszerét, a 
műveletekből ellenőrzés céljára történő 
mintavétel módját és az ellenőrzések tervét 
az aktuális számviteli évre és a két következő 
számviteli évre vonatkozólag. Az ellenőrzési 
stratégiát 2016-tól évente kell aktualizálni 
2022-ig bezárólag. Abban az esetben, ha 
több operatív programnak, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap több 
programjának van egy közös irányítási és 
ellenőrzési rendszere, akkor egy ellenőrzési 
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ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát 
benyújtja a Bizottságnak.

stratégiát lehet kidolgozni az érintett operatív 
programokra, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjaira. Kérésre az 
ellenőrző hatóság az ellenőrzési stratégiát 
benyújtja a Bizottságnak.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1685
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es

Módosítás 1688
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. it

Indokolás

Elutasítja irányító és ellenőrző testületeknek a rendeletre irányuló javaslatban szereplő 
akkreditálását.

Módosítás 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett hivatalos 
határozat alapjául egy független 
könyvvizsgáló szervezet azon jelentése és 
véleménye szolgál, amely értékeli az 
irányítási és ellenőrzési rendszert, beleértve 
a közreműködő szervezetek abban játszott 
szerepét, valamint a rendszer megfelelését 
a 62., 63., 114. és 115. cikknek. Az 
akkreditáló szervezetnek figyelembe kell 
vennie, hogy az adott operatív program 
irányítási és ellenőrzési rendszerei 
hasonlóak-e az előző programozási 

(2) Az (1) bekezdésben említett hivatalos 
határozat alapjául egy független 
könyvvizsgáló szervezet azon jelentése és 
véleménye szolgál, amely értékeli az 
irányítási és ellenőrzési rendszert, beleértve 
a közreműködő szervezetek abban játszott 
szerepét, valamint a rendszer megfelelését 
a 62., 63., 114. és 115. cikknek. Az 
akkreditáló szervezetnek figyelembe kell 
vennie, hogy az adott operatív program, 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
több programjának irányítási és 
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időszakban használt rendszerekhez, 
valamint a hatékony működésükre 
vonatkozó bármilyen bizonyítékot.

ellenőrzési rendszerei hasonlóak-e az előző 
programozási időszakban használt 
rendszerekhez, valamint a hatékony 
működésükre vonatkozó bármilyen 
bizonyítékot.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállam a (1) bekezdésben említett 
hivatalos határozatot az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 6 
hónapon belül benyújtja a Bizottságnak.

(3) A tagállam, vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja a (1) bekezdésben említett 
hivatalos határozatot az operatív program
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjának elfogadásáról szóló 
határozattól számított 6 hónapon belül 
benyújtja a Bizottságnak

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 117 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amikor arról dönt, hogy bekéri-e az 
említett dokumentumokat, a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott operatív 
program irányítási és ellenőrzési rendszere 
hasonló-e az előző programozási 
időszakban alkalmazott rendszerhez, hogy 
az irányító hatóság az igazoló hatóság 
feladatait is betölti-e, valamint a hatékony 
működést igazoló bizonyítékokat.

Amikor arról dönt, hogy bekéri-e az 
említett dokumentumokat, a Bizottság 
figyelembe veszi, hogy az adott operatív 
program, vagy a makroregionális 
fejlesztési alap program irányítási és 
ellenőrzési rendszere hasonló-e az előző 
programozási időszakban alkalmazott 
rendszerhez, hogy az irányító hatóság az 
igazoló hatóság feladatait is betölti-e, 
valamint a hatékony működést igazoló 
bizonyítékokat.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 119 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam gondoskodik arról, hogy 
legkésőbb az operatív program lezárásakor 
a kedvezményezettek részére közpénzekből 
folyósított támogatás összege a Bizottság 
által az alapokból a tagállam részére 
kifizetett hozzájárulással legalább egyenlő 
mértékű legyen.

A tagállam, vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja gondoskodik arról, hogy 
legkésőbb az operatív program, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának lezárásakor a 
kedvezményezettek részére közpénzekből 
folyósított támogatás összege a Bizottság 
által az alapokból a tagállam, vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja részére 
kifizetett hozzájárulással legalább egyenlő 
mértékű legyen.

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplő egyes prioritási tengelyekre 
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 90 %-át. 
Az éves egyenleget a 130. cikk (1) 
bekezdése szerint állapítja meg.

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplő egyes prioritási tengelyekre 
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 95%-át. 
Az éves egyenleget a 130. cikk (1) 
bekezdése szerint állapítja meg.

Or. it

Indokolás

A társfinanszírozási ráta felhasználásával kiszámolt összeg 90 %-nak megfelelő időközi 
kifizetés megalapozatlan, mivel megfosztaná az irányító hatóságot a program 
végrehajtásához nélkülözhetetlen likviditástól. Figyelembe véve, hogy a fennmaradó 5 % 
irányítási tartalékként szolgál, a 95 %-os küszöb megfelelőbbnek tűnik.

Módosítás 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot, vagy a makroregionális 
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szereplő egyes prioritási tengelyekre
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 90 %-át. 
Az éves egyenleget a 130. cikk (1) 
bekezdése szerint állapítja meg.

fejlesztési alap programját jóváhagyó 
határozatban szereplő egyes prioritási 
tengelyekre vonatkozó társfinanszírozási 
ráta felhasználásával kiszámolt összeg 
90 %-át. Az éves egyenleget a 130. cikk 
(1) bekezdése szerint állapítja meg. A 
tagállam, vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportja biztosítja, hogy legkésőbb az 
operatív program, vagy a makroregionális 
fejlesztési program lezárásáig a 
kedvezményezetnek kifizetett támogatás 
mértéke elérje legalább a Bizottság által 
az alapokból a tagállamnak, vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának 
kifizetett támogatások összegét.  

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1695
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 120 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplő egyes prioritási tengelyekre 
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 90%-át. 
Az éves egyenleget a 130. cikk (1) 
bekezdése szerint állapítja meg.

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti a kifizetési kérelemben 
szereplő, a prioritási tengelyre vonatkozó 
támogatható kiadás és az operatív 
programot jóváhagyó határozatban 
szereplő egyes prioritási tengelyekre 
vonatkozó társfinanszírozási ráta 
felhasználásával kiszámolt összeg 100%-
át. Az éves egyenleget a 130. cikk (1) 
bekezdése szerint állapítja meg.

Or. en
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Módosítás 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 120 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alapokból a prioritási tengelyhez 
történő hozzájárulás, a Bizottságnak az 
operatív programot jóváhagyó határozata 
szerint.

b) az alapokból a prioritási tengelyhez 
történő hozzájárulás, a Bizottságnak az 
operatív programot, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programját jóváhagyó határozata szerint.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 120 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 22. cikkben foglaltaktól függetlenül 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapokból az egyes 
prioritási tengelyekre nyújtott támogatást.

(3) A 22. cikkben foglaltaktól függetlenül 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programját jóváhagyó 
bizottsági határozatban előírt, az alapokból 
az egyes prioritási tengelyekre nyújtott 
támogatást.

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem időpontjában még nem vezették be 
az eurót fizetőeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program 
igazoló hatósága a kiadást elkönyvelte. Ezt 
az árfolyamot a Bizottság minden 
hónapban elektronikus úton közzéteszi.

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem időpontjában még nem vezették be 
az eurót fizetőeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program 
igazoló vagy irányító hatósága a kiadást 
elkönyvelte. Ezt az árfolyamot a Bizottság 
minden hónapban elektronikus úton 
közzéteszi.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja, hogy lehetőséget teremtsen az aktuális programozási időszak 
rendelkezéseinek (az 1083/2006/EK rendelet 81. cikkének) fenntartásához, és ilyen módon a 
további adminisztratív folyamatok elkerüléséhez. Amennyiben az igazoló és az irányító 
hatóságokat összevonták, akkor az utóbbi könyvelése a mérvadó.

Módosítás 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 123 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem időpontjában még nem vezették be 

(1) Azok a tagállamok, amelyek a kifizetési 
kérelem időpontjában még nem vezették be 
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az eurót fizetőeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program 
igazoló hatósága a kiadást elkönyvelte. Ezt 
az árfolyamot a Bizottság minden 
hónapban elektronikus úton közzéteszi.

az eurót fizetőeszközként, a nemzeti 
pénznemben felmerült kiadások összegét 
átszámítják euróra. Az említett összeget a 
Bizottság azon hónapban érvényes átváltási 
árfolyamán kell átszámítani euróra, 
amelyikben az érintett operatív program
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programjának igazoló hatósága a kiadást 
elkönyvelte. Ezt az árfolyamot a Bizottság 
minden hónapban elektronikus úton 
közzéteszi.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2 %-a;

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2,5%-a;

Or. en

Módosítás 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 

a) 2014-ben: az operatív programhoz vagy 
a makroregionális fejlesztési alap 
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alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2 %-a;

programjához a teljes programozási 
időszak alatt az alapokból nyújtott 
hozzájárulás összegének 2 %-a;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1702
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2 %-a;

a) 2014-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a;

Or. fr

Indokolás

Azon lehetőség fennállása, hogy az irányító hatóságok még a kifizetési kérelmeknek a 
Bizottsághoz való benyújtása előtt kifizetést teljesíthetnek a kedvezményezettek felé, az 
előlegek terén nagyobb rugalmasságot tesz szükségessé, hogy az irányító hatóságok elegendő 
forrással rendelkezhessenek a kedvezményezettek igényeinek kielégítésére.

Módosítás 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 

b) 2015-ben: az operatív programhoz, vagy 
a makroregionális fejlesztési alap 
programjához a teljes programozási 
időszak alatt az alapokból nyújtott 
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1 %-a; hozzájárulás összegének 1 %-a;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1704
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;

Or. en

Módosítás 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2,5%-a;

Or. en

Módosítás 1706
Patrice Tirolien
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Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a;

Or. fr

Indokolás

Azon lehetőség fennállása, hogy az irányító hatóságok még a kifizetési kérelmeknek a 
Bizottsághoz való benyújtása előtt kifizetést teljesíthetnek a kedvezményezettek felé, az 
előlegek terén nagyobb rugalmasságot tesz szükségessé, hogy az irányító hatóságok elegendő 
forrással rendelkezhessenek a kedvezményezettek igényeinek kielégítésére.

Módosítás 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a;

Or. en

Módosítás 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
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teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a;

Or. en

Módosítás 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
Part 3 – article 124 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

b) 2015-ben: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a;

Or. en

Indokolás

Üdvözüljük azt a javaslatot, amely előírja az irányító hatóságok számára, hogy a pénzt azt 
megelőzően fizessék ki a kedvezményezetteknek, hogy azok visszatérítést kérnének a 
Bizottságtól; ez a rendszer azonban rugalmasabb előlegfizetési rendszert tesz szükségessé, ha 
az irányító hatóságok elegendő forrásokkal rendelkezhetnek a kedvezményezettek által kért 
összegek megelőlegezéséhez.

Módosítás 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2,5%-a.

Or. en
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Módosítás 1711
Patrice Tirolien

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a.

Or. fr

Indokolás

Azon lehetőség fennállása, hogy az irányító hatóságok még a kifizetési kérelmeknek a 
Bizottsághoz való benyújtása előtt kifizetést teljesíthetnek a kedvezményezettek felé, az 
előlegek terén nagyobb rugalmasságot tesz szükségessé, hogy az irányító hatóságok elegendő 
forrással rendelkezhessenek a kedvezményezettek igényeinek kielégítésére.

Módosítás 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a;

c) 2016-ban: az operatív programhoz, vagy 
a makroregionális fejlesztési alap 
programjához a teljes programozási 
időszak alatt az alapokból nyújtott 
hozzájárulás összegének 1 %-a;

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1713
Evgeni Kirilov
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a.

Or. en

Módosítás 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
2%-a.

Or. en

Módosítás 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a.

Or. en
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Módosítás 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
1 %-a.

c) 2016-ban: az operatív programhoz a 
teljes programozási időszak alatt az 
alapokból nyújtott hozzájárulás összegének 
3%-a.

Or. en

Indokolás

Üdvözüljük azt a javaslatot, amely előírja az irányító hatóságok számára, hogy a pénzt azt 
megelőzően fizessék ki a kedvezményezetteknek, hogy azok visszatérítést kérnének a 
Bizottságtól; ez a rendszer azonban rugalmasabb előlegfizetési rendszert tesz szükségessé, ha 
az irányító hatóságok elegendő forrásokkal rendelkezhetnek a kedvezményezettek által kért 
összegek megelőlegezéséhez.

Módosítás 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016–2022 közötti időszakban 
minden év július 1-jéig éves 
előfinanszírozás kifizetésére kerül sor. 
2016-ban az előfinanszírozás összege az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2 %-a. 2017–2022 között az 
éves előfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2,5%-a.

(2) A 2016–2022 közötti időszakban 
minden év július 1-jéig éves 
előfinanszírozás kifizetésére kerül sor. 
2016-ban az előfinanszírozás összege az 
operatív programhoz, vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjához az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2 %-a. 2017–2022 között az 
éves előfinanszírozás összege az operatív 
programhoz vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjához az alapokból 
a teljes programozási időszakban 
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nyújtandó támogatás 2,5%-a.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1718
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 124 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2016–2022 közötti időszakban 
minden év július 1-jéig éves 
előfinanszírozás kifizetésére kerül sor. 
2016-ban az előfinanszírozás összege az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2 %-a. 2017–2022 között az 
éves előfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2,5 %-a.

(2) A 2016–2022 közötti időszakban 
minden év július 1-jéig éves 
előfinanszírozás kifizetésére kerül sor. 
2016-ban az előfinanszírozás összege az 
operatív programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 2,5%-a. 2017–2022 között az 
éves előfinanszírozás összege az operatív 
programhoz az alapokból a teljes 
programozási időszakban nyújtandó 
támogatás 3%-a.

Or. en

Módosítás 1719
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 126 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az első időközi kifizetési kérelem nem
készíthető el mindaddig, amíg a Bizottság 
nem kapta meg az irányító hatóságot 
akkreditáló hivatalos aktust.

törölve
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Or. de

Módosítás 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 126 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Nem történhet időközi kifizetés olyan 
operatív programra, amelynek az éves 
végrehajtási jelentését nem küldték meg a 
Bizottságnak az 101. cikknek megfelelően.

(4) Nem történhet időközi kifizetés olyan 
operatív programra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap olyan 
programjára, amelynek az éves 
végrehajtási jelentését nem küldték meg a 
Bizottságnak az 101. cikknek megfelelően.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 126 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A finanszírozási eszközök 
rendelkezésére állásának függvényében a
Bizottság az időközi kifizetést legkésőbb a 
kifizetési kérelemnek a Bizottság által 
történt igazolt átvételét követő 60 napon 
belül teljesíti.

(5) eredményes és arányos csalásellenes 
intézkedéseket alkalmaz – például a
bejelentők információit fogadó független 
irodát –, figyelembe véve az azonosított 
kockázatokat;

Or. en
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Módosítás 1722
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 126 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A kezdeti előfinanszírozásnak és az 
időközi kifizetéseknek a program vagy a 
következő szakasz kezdete előtt el kell 
jutnia a kedvezményezettekhez, így 
biztosítva azt, hogy a kifizetési határidők 
ne okozzák a program megvalósításának 
késedelmét, továbbá hogy a 
kedvezményezettnek ne kelljen 
megelőlegeznie a közfinanszírozás;

Or. en

Módosítás 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő harmadik pénzügyi év december 
31-ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

Or. en
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Módosítás 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121.
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjára vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalás évét követő második 
pénzügyi év december 31-ig nem 
használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
nem küldték el a 126. cikk (1) bekezdése
szerinti kifizetési kérelmet.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1725
Evgeni Kirilov

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 

A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet
az operatív programra vonatkozó 
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költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére, illetve amelyre vonatkozóan 
126. cikk szerint nem nyújtottak be a 121. 
cikk szerint kiállított kifizetési kérelmet.

költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az első és éves 
előfinanszírozás kifizetésére, időközi 
kifizetésekre vagy az éves egyenleg 
kifizetésére és a kohéziós alap céljaira az 
operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő harmadik pénzügyi év december 
31-ig, illetve amelyre vonatkozóan 126. 
cikk szerint nem nyújtottak be a 121. cikk 
szerint kiállított kifizetési kérelmet.

Or. en

Módosítás 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feltételeket, akkor a Bizottságnak 
kérelemre egy végrehajtási jogi aktus 
révén – központi irányítás mellett – külön 
programot kell létrehoznia az 
1605/2002/EK rendelet 54a. cikke szerint 
annak érdekében, hogy összevonják az 
érintett tagállam felfüggesztett, valamint 
visszafizetett vagy le nem hívott 
támogatásait, és ezeket a növekedés lehető 
legjobb ösztönzéséhez, mindenekelőtt 
közvetlenül a gazdaságot szolgáló 
infrastrukturális projektekhez használják 
fel. 

Or. de

Módosítás 1727
Nuno Teixeira
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon tagállamokban, ahol a 2007 és 2009 
között az egy főre jutó GDP nem éri el az 
azonos időszakra vonatkozó uniós átlag 
85%-át, az (1) bekezdés (1) 
albekezdésében említett időszak az 
operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő harmadik pénzügyi év december 
31-ig tart.

Or. pt

Indokolás

Úgy véli, hogy a leghátrányosabb helyzetű térségeknek a többi európai régióknál nagyobb 
rugalmasságot kell kapniuk.

Módosítás 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság az (1) bekezdésben 
említett, a 9. cikk az 1. és 3. tematikus 
célkitűzéseiben megállapított innovációs 
és K + F műveletekre fordított, nem 
infrastrukturális költségvetési 
kötelezettségvállalásokkal összefüggésben, 
az említett cikk második bekezdése 
alapján, a kötelezettség vállalását követő 
negyedik pénzügyi év december 31-én 
visszavonja az operatív program adott 
részére vonatkozó költségvetési 
kötelezettségvállalást.

Or. es
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Indokolás

Az ERFA alapokból társfinanszírozott innovációs és K + F műveletek végrehajtása más 
programozási időszakokban az bizonyította, hogy a források automatikus visszavonására 
vonatkozóan megállapított közösségi szabályozást valamennyi program esetében nehéz 
teljesíteni. Javasolja, hogy az ilyen jellegű műveletekkel kapcsolatos költségvetési 
kötelezettségvállalások esetében enyhítsenek a visszavonásra irányuló szabály 
alkalmazásának szintjén.

Módosítás 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 127 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ha a Bizottság határozatot hoz egy 
nagyprojekt engedélyezéséről, az 
automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonás által esetlegesen érintett 
összegek csökkennek az ilyen 
nagyprojektek által érintett éves 
összegekkel.
Ezen éves összegek esetében az 1. pontban 
említett automatikus kötelezettségvállalás-
visszavonás határidejének kiszámításakor 
a kezdő időpontot az ilyen nagyprojektek 
engedélyezéséhez szükséges későbbi 
határozat elfogadásának időpontja jelenti.

Or. en

Módosítás 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 2 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A számlák elszámolása és az operatív 
programok lezárása

A számlák elszámolása és az operatív 
programok és a makroregionális 
programok lezárása

Or. sk
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Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1731
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 128 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128. cikk törölve
Az éves beszámoló tartalma
(1) Az egyes operatív programokra 
vonatkozó hitelesített éves beszámolók 
lefedik a számviteli évet, és a következőket 
tartalmazzák az egyes prioritási tengelyek 
szintjén:
a) az igazoló hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyet a kedvezményezettek a műveletek 
végrehajtása során kifizettek, az ennek 
megfelelő, támogatható, közpénzekből 
kifizetett támogatás, valamint a műveletek 
végrehajtása során felmerült, 
közpénzekből folyósított támogatás teljes 
összegét.
b) a számviteli év során visszavont és 
visszatérített összegeket, a számviteli év 
végén visszatérítendő összegeket, a 61. 
cikknek megfelelően történt 
visszatérítéseket és a nem visszatéríthető 
összegeket;
c) az egyes prioritási tengelyekre vetítve a 
számviteli év során végrehajtott és az 
ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
támogatott műveletek listáját;
d) az egyes prioritási tengelyekre vetítve, 
az a) pont szerint bejelentett kiadások és 
az ugyanazon számviteli évben a kifizetési 
kérelmekben bejelentett kiadások 
egyeztetését, az esetleges eltérések 
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magyarázatával együtt.
(2) Az igazoló hatóság prioritási 
tengelyenként feltüntethet a számlákban 
az adott számviteli évben benyújtott 
kifizetési kérelmekben szereplő teljes 
kiadás 5%-át meg nem haladó tartalékot 
abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében folyamatban van. 
Az érintett összeget ki kell zárni az (1) 
bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

Or. de

Módosítás 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 128 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128. cikk törölve
Az éves beszámoló tartalma
(1) Az egyes operatív programokra 
vonatkozó hitelesített éves beszámolók 
lefedik a számviteli évet, és a következőket 
tartalmazzák az egyes prioritási tengelyek 
szintjén:
a) az igazoló hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyet a kedvezményezettek a műveletek 
végrehajtása során kifizettek, az ennek 
megfelelő, támogatható, közpénzekből 
kifizetett támogatás, valamint a műveletek 
végrehajtása során felmerült, 
közpénzekből folyósított támogatás teljes 
összegét;
b) a számviteli év során visszavont és 
visszatérített összegeket, a számviteli év 
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végén visszatérítendő összegeket, a 61. 
cikknek megfelelően történt 
visszatérítéseket és a nem visszatéríthető 
összegeket;
c) az egyes prioritási tengelyekre vetítve a 
számviteli év során végrehajtott és az 
ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
támogatott műveletek listáját;
d) az egyes prioritási tengelyekre vetítve, 
az a) pont szerint bejelentett kiadások és 
az ugyanazon számviteli évben a kifizetési 
kérelmekben bejelentett kiadások 
egyeztetését, az esetleges eltérések 
magyarázatával együtt.
(2) Az igazoló hatóság prioritási 
tengelyenként feltüntethet a számlákban 
az adott számviteli évben benyújtott 
kifizetési kérelmekben szereplő teljes 
kiadás 5%-át meg nem haladó tartalékot 
abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében folyamatban van. 
Az érintett összeget ki kell zárni az (1) 
bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

Or. es

Módosítás 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 128 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az egyes operatív programokra 
vonatkozó hitelesített éves beszámolók 
lefedik a számviteli évet, és a következőket 
tartalmazzák az egyes prioritási tengelyek 
szintjén:

(1) Az egyes operatív programokra vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjára vonatkozó hitelesített éves 
beszámolók lefedik a számviteli évet, és a 
következőket tartalmazzák az egyes 
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prioritási tengelyek szintjén:

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 129 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

129. cikk törölve
Információk benyújtása
A 2016-tól 2022 végéig tartó időszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

Or. es

Módosítás 1735
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 129 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2016-tól 2022 végéig tartó időszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

törölve

Or. de
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Módosítás 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 129 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2016-tól 2022 végéig tartó időszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

A 2016-tól 2022 végéig tartó időszakban a 
tagállam vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportjai minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1737
Hermann Winkler

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 130 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. de

Módosítás 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 130 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. es
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Módosítás 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 130 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A számlák elszámolásának 
eredményeként kapott, és így a tagállam 
által visszafizetendő éves egyenlegre 
vonatkozóan a Bizottság visszafizetési 
felszólítást bocsát ki. A tagállam számára 
visszafizetendő éves egyenleg hozzáadódik 
a Bizottság által az elszámolást követően 
teljesítendő következő időközi 
kifizetéshez.

(2) A számlák elszámolásának 
eredményeként kapott, és így a tagállam
vagy a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja által 
visszafizetendő éves egyenlegre 
vonatkozóan a Bizottság visszafizetési 
felszólítást bocsát ki. A tagállam vagy a 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportja számára 
visszafizetendő éves egyenleg hozzáadódik 
a Bizottság által az elszámolást követően 
teljesítendő következő időközi 
kifizetéshez.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.

Módosítás 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 130 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság a tagállamnak 
felróható okokból az adott számviteli évet 
követő év április 30-ig nem tudja elvégezni 
az elszámolást, a Bizottság értesíti a 
tagállamot azon intézkedésekről, 
amelyeket az irányító hatóságnak vagy az
ellenőrző hatóságnak meg kell hoznia, 
illetve azon további vizsgálatokról, 
amelyeket a Bizottság a 65. cikk (2) és (3) 

(3) Amennyiben a Bizottság a tagállamnak
vagy a makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó tagállamok csoportjának
felróható okokból az adott számviteli évet 
követő év április 30-ig nem tudja elvégezni 
az elszámolást, a Bizottság értesíti a 
tagállamot vagy a makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó tagállamok 
csoportját azon intézkedésekről, amelyeket 
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bekezdése értelmében elvégezni javasol. az irányító hatóságnak vagy az ellenőrző 
hatóságnak meg kell hoznia, illetve azon 
további vizsgálatokról, amelyeket a 
Bizottság a 65. cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében elvégezni javasol.

Or. sk

Indokolás

A módosítás célja, hogy figyelembe vegye a közös stratégiai keret innovatív részére vonatkozó 
módosításokat.


