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Módosítás 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 131 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

131. cikk törölve
Fokozatos lezárás
(1) Az ERFA és a Kohéziós Alap 
vonatkozásában az egyes operatív 
programok éves beszámolóinak 
tartalmazniuk kell valamennyi prioritási 
tengely szintjén a számviteli év során 
végrehajtott műveletek listáját. Az ezen 
műveletekhez kapcsolódóan a 
számlaelszámolási határozatban érintett 
számlákban szereplő kiadások lezártnak 
tekintendők.
(2) Az ESZA vonatkozásában a 
számlaelszámolási határozat által érintett 
számlákban szereplő kiadások lezártnak 
tekintendők.

Or. es

Módosítás 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 131 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ERFA és a Kohéziós Alap 
vonatkozásában az egyes operatív 
programok éves beszámolóinak 
tartalmazniuk kell valamennyi prioritási 
tengely szintjén a számviteli év során 
végrehajtott műveletek listáját. Az ezen 
műveletekhez kapcsolódóan a 
számlaelszámolási határozatban érintett 

(1) Az ERFA és a Kohéziós Alap 
vonatkozásában az egyes operatív 
programok vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjai éves 
beszámolóinak tartalmazniuk kell 
valamennyi prioritási tengely szintjén a 
számviteli év során végrehajtott műveletek 
listáját. Az ezen műveletekhez 
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számlákban szereplő kiadások lezártnak 
tekintendők.

kapcsolódóan a számlaelszámolási 
határozatban érintett számlákban szereplő 
kiadások lezártnak tekintendők.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 132 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok sérelme nélkül az irányító 
hatóság biztosítja, hogy a műveletekre 
vonatkozó valamennyi alátámasztó 
dokumentum a Bizottság és az Európai 
Számvevőszék kérésére három évig 
rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
időszak a 130. cikk szerinti 
számlaelszámolási határozat évének 
december 31-én, illetve legkésőbb a 
végsőegyenleg-kifizetés napján kezdődik.

Az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok sérelme nélkül az irányító 
hatóság biztosítja, hogy a műveletekre 
vonatkozó valamennyi alátámasztó 
dokumentum a Bizottság és az Európai 
Számvevőszék kérésére három évig 
rendelkezésre álljon. Ez a hároméves 
időszak a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.

Or. es

Módosítás 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programok lezárása Az operatív programok és a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak lezárása
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Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 133 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Lezárási dokumentumok benyújtása és a 
végsőegyenleg kifizetése

Az operatív programok és a 
makroregionális fejlesztési alapokból 
finanszírozott programok lezárási 
dokumentumainak benyújtása és a 
végsőegyenleg kifizetése

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 133 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az operatív program záró végrehajtási 
jelentését; és

b) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak záró végrehajtási 
jelentését;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.
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Módosítás 1747
Ramona Nicole Mănescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 133 cikk – 2 bekezdés – 1 pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A kedvezményezettet megilleti az 
egyenleg végső kifizetése a késedelmes 
kifizetésekről szóló irányelvben rögzített 
határidőn belül és feltételek szerint;

Or. en

Módosítás 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A prioritási tengelyek vagy operatív 
programok szintjén a Bizottság részben 
vagy egészben felfüggesztheti az időközi 
kifizetések egészét vagy egy részét, 
amennyiben:

(1) A prioritási tengelyek vagy operatív 
programok, illetve a makroregionális 
fejlesztési alapok programjainak szintjén a 
Bizottság részben vagy egészben 
felfüggesztheti az időközi kifizetések 
egészét vagy egy részét, amennyiben:

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív program irányítási és 
ellenőrzési rendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;

a) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának irányítási és ellenőrzési 
rendszerében olyan súlyos hiányosság 
tapasztalható, amelyre nézve nem hoztak 
korrekciós intézkedéseket;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 74. cikk szerinti 
megszakítást;

c) a tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja nem hozta meg a 
szükséges intézkedéseket azon helyzet 
orvoslására, amely indokolta a 74. cikk 
szerinti megszakítást;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) súlyos hiányosság tapasztalható a 
monitoring-rendszerek minőségében és 
megbízhatóságában vagy az általános és 
specifikus mutatókra vonatkozó 
adatokban;

d) súlyos hiányosság tapasztalható a 
monitoring-rendszerek minőségében és 
megbízhatóságában;

Or. en

Módosítás 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 1753
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

törölve

Or. it

Indokolás

A Bizottság részéről az időközi kifizetések teljes egészében történő vagy részleges 
felfüggesztését csak az irányító és ellenőrző rendszer súlyos hiányossága esetén tartjuk 
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indokolhatónak.

Módosítás 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a tagállam nem hozta meg az operatív 
programban az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

e) a tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja nem hozta meg az 
operatív programban vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjában az előzetes feltételrendszer 
teljesítésére meghatározott intézkedéseket;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

törölve

Or. en

Módosítás 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

törölve

Or. en

Módosítás 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

törölve

Or. es

Módosítás 1758
Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

törölve
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Or. pt

Módosítás 1759
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) eredményességértékelés alapján 
bizonyítható, hogy egy adott prioritási 
tengely nem érte el az 
eredményességmérési keretben 
megállapított mérföldköveket;

törölve

Or. it

Indokolás

A Bizottság részéről az időközi kifizetések teljes egészében történő vagy részleges 
felfüggesztését csak az irányító és ellenőrző rendszer súlyos hiányossága esetén tartjuk 
indokolhatónak.

Módosítás 1760
Erminia Mazzoni

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. en

Módosítás 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. es

Módosítás 1764
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

törölve

Or. it

Indokolás

A Bizottság részéről az időközi kifizetések teljes egészében történő vagy részleges 
felfüggesztését csak az irányító és ellenőrző rendszer súlyos hiányossága esetén tartjuk 
indokolhatónak.

Módosítás 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a tagállam nem válaszol, vagy nem 
válaszol kielégítően a 20. cikk (3) 
bekezdése szerint;

g) a tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja nem válaszol, vagy 
nem válaszol kielégítően a 20. cikk (5) 
bekezdése szerint;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1766
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozhat az időközi kifizetések 
részben vagy egészben történő 
felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott 
a tagállamnak arra, hogy megtegye az 
észrevételeit.

törölve

Or. it

Indokolás

A Bizottság részéről az időközi kifizetések teljes egészében történő vagy részleges 
felfüggesztését csak az irányító és ellenőrző rendszer súlyos hiányossága esetén tartjuk 
indokolhatónak.

Módosítás 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozhat az időközi kifizetések 
részben vagy egészben történő 
felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott 
a tagállamnak arra, hogy megtegye az 
észrevételeit.

(2) A Bizottság – végrehajtási aktusok 
útján – határozhat az időközi kifizetések 
részben vagy egészben történő 
felfüggesztéséről, miután lehetőséget adott 
a tagállamnak vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportjának arra, hogy 
megtegye az észrevételeit.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1768
Salvatore Caronna
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság akkor szünteti meg az 
időközi kifizetések egészének vagy egy 
részének felfüggesztését, amikor a 
tagállam meghozta a felfüggesztés 
megszüntetését lehetővé tevő, szükséges 
intézkedéseket.

törölve

Or. it

Indokolás

A Bizottság részéről az időközi kifizetések teljes egészében történő vagy részleges 
felfüggesztését csak az irányító és ellenőrző rendszer súlyos hiányossága esetén tartjuk 
indokolhatónak.

Módosítás 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 134 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság akkor szünteti meg az 
időközi kifizetések egészének vagy egy 
részének felfüggesztését, amikor a tagállam 
meghozta a felfüggesztés megszüntetését 
lehetővé tevő, szükséges intézkedéseket.

(3) A Bizottság akkor szünteti meg az 
időközi kifizetések egészének vagy egy 
részének felfüggesztését, amikor a tagállam 
vagy a tagállamok makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó csoportja 
meghozta a felfüggesztés megszüntetését 
lehetővé tevő, szükséges intézkedéseket.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1770
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 135 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Elsődlegesen a tagállamok feladata a 
szabálytalanságok kivizsgálása és a 
szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése, 
valamint a visszatérítések 
kezdeményezése. Az egész rendszert érintő 
szabálytalanság esetén a tagállamnak 
minden, potenciálisan érintett műveletre ki 
kell terjesztenie a vizsgálatát.

(1) Elsődlegesen a tagállamok vagy a 
tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportjainak feladata a 
szabálytalanságok kivizsgálása és a 
szükséges pénzügyi korrekciók elvégzése, 
valamint a visszatérítések 
kezdeményezése. Az egész rendszert érintő 
szabálytalanság esetén a tagállamnak vagy a 
tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportjának minden, 
potenciálisan érintett műveletre ki kell 
terjesztenie a vizsgálatát.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 135 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállam elvégzi a műveletek vagy az 
operatív programok esetében feltárt egyedi 
vagy az egész rendszert érintő 
szabálytalanságokkal kapcsolatban 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a művelet vagy az 
operatív program számára közpénzből 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetését jelentik. 
A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapokat ért pénzügyi 
veszteséget, és arányos korrekciót kell 
alkalmaznia. A pénzügyi korrekciókat az 

(2) A tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja elvégzi a műveletek 
vagy az operatív programok és a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak esetében feltárt egyedi 
vagy az egész rendszert érintő 
szabálytalanságokkal kapcsolatban 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a művelet vagy az 
operatív program és a makroregionális 
fejlesztési alap programja számára 
közpénzből nyújtott hozzájárulás részben 
vagy egészben történő megszüntetését 
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irányító hatóság rögzíti annak a számviteli 
évnek az éves beszámolójában, amelyben a 
megszüntetésről szóló határozat született.

jelentik. A tagállamnak figyelembe kell 
vennie a szabálytalanságok jellegét és 
súlyosságát, valamint az alapokat ért 
pénzügyi veszteséget, és arányos 
korrekciót kell alkalmaznia. A pénzügyi 
korrekciókat az irányító hatóság rögzíti 
annak a számviteli évnek az éves 
beszámolójában, amelyben a 
megszüntetésről szóló határozat született.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 135 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az alapokból nyújtandó, de a (2) 
bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett operatív 
programban a (4) bekezdés figyelembe 
vételével.

(3) Az alapokból nyújtandó, de a (2) 
bekezdés szerint megszüntetett 
hozzájárulást a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett operatív 
programban vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjában a (4) 
bekezdés figyelembevételével.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság valamely operatív programhoz 
nyújtott uniós hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetésével, a 77. 
cikknek megfelelően, végrehajtási aktusok 
révén pénzügyi korrekciókat hajt végre, 
amennyiben – a szükséges vizsgálatokat 
követően – az alábbiakat állapítja meg:

Az alapokból nyújtandó, de a (2) bekezdés 
szerint megszüntetett hozzájárulást a 
tagállam újra felhasználhatja az érintett 
operatív programban vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjában, a (4) bekezdés 
figyelembevételével.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az operatív program irányítási és 
ellenőrzési rendszerében olyan súlyos 
hiányosság van, amely kockáztatja az 
operatív program számára már korábban 
kifizetett uniós hozzájárulást;

a) az operatív program vagy a 
makroregionális fejlesztési alap 
programjának irányítási és ellenőrzési 
rendszerében olyan súlyos hiányosság van, 
amely kockáztatja az operatív program 
vagy a makroregionális fejlesztési alap 
programja számára már korábban kifizetett 
uniós hozzájárulást;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam az e bekezdés szerinti 
korrekciós eljárás megindítását 
megelőzően nem teljesítette a 135. cikkben 
foglalt kötelezettségeit;

b) a tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja az e bekezdés szerinti 
korrekciós eljárás megindítását 
megelőzően nem teljesítette a 135. cikkben 
foglalt kötelezettségeit;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamely kifizetési kérelemben szereplő 
kiadás szabálytalan, és azt a tagállam az e 
bekezdés szerinti korrekciós eljárás 
megindítását megelőzően nem 
helyesbítette;

c) valamely kifizetési kérelemben szereplő 
kiadás szabálytalan, és azt a tagállam vagy 
a tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportja az e bekezdés 
szerinti korrekciós eljárás megindítását 
megelőzően nem helyesbítette;

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a korrekció összegének az 
(1) bekezdés szerinti meghatározásakor 
figyelembe veszi a szabálytalanság jellegét 
és súlyosságát, valamint az érintett operatív 
program irányítási és ellenőrzési 
rendszerében feltárt hiányosságok 
nagyságát és pénzügyi hatásait.

(2) A Bizottság a korrekció összegének az 
(1) bekezdés szerinti meghatározásakor 
figyelembe veszi a szabálytalanság jellegét 
és súlyosságát, valamint az érintett operatív 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának irányítási és 
ellenőrzési rendszerében feltárt 
hiányosságok nagyságát és pénzügyi 
hatásait.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság az álláspontját 
nem a saját szolgálatainak ellenőrei által 
megállapított jelentések alapján alakítja ki, 
a pénzügyi következményekre vonatkozó 
saját következtetéseit az érintett tagállam 
által a 135. cikk (2) bekezdése alapján 
meghozott intézkedések, a 112. cikk (3) 
bekezdése szerint küldött értesítések és a 
tagállam válaszainak megvizsgálása 
alapján vonja le.

(3) Amennyiben a Bizottság az álláspontját 
nem a saját szolgálatainak ellenőrei által 
megállapított jelentések alapján alakítja ki, 
a pénzügyi következményekre vonatkozó 
saját következtetéseit az érintett tagállam 
vagy a tagállamok makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó csoportja által a 
135. cikk (2) bekezdése alapján meghozott 
intézkedések, a 112. cikk (3) bekezdése 
szerint küldött értesítések és a tagállam 
vagy a tagállamok makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó csoportja 
válaszainak megvizsgálása alapján vonja 
le.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság – az operatív 
program záró végrehajtási jelentésének 
vizsgálata alapján – az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatban súlyos mulasztást állapít meg, 
az érintett prioritási tengelyek 
vonatkozásában – végrehajtási aktusok 
révén – pénzügyi korrekciót alkalmazhat.

(4) Amennyiben a Bizottság – az operatív 
program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programja záró 
végrehajtási jelentésének vizsgálata alapján 
– az eredményességmérési keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatban súlyos mulasztást állapít meg, 
az érintett prioritási tengelyek 
vonatkozásában – végrehajtási aktusok 
révén – pénzügyi korrekciót alkalmazhat.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 136 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Amennyiben valamely tagállam nem 
tesz eleget a 86. cikkben említett 
kötelezettségeinek, a Bizottság a 
kötelezettség elmulasztásának mértékétől 
függő pénzügyi korrekciót hajthat végre az 
érintett tagállamnak nyújtott, strukturális 
alapokból származó támogatás részben 

(5) Amennyiben valamely tagállam vagy a 
tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportja nem tesz eleget 
a 86. cikkben említett kötelezettségeinek, a 
Bizottság a kötelezettség elmulasztásának 
mértékétől függő pénzügyi korrekciót 
hajthat végre az érintett tagállamnak vagy a 
tagállamok makroregionális fejlesztési 
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vagy egészben történő megszüntetésével. alapot létrehozó csoportjának nyújtott, 
strukturális alapokból származó támogatás 
részben vagy egészben történő 
megszüntetésével.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – mielőtt határozatot hoz 
egy pénzügyi korrekcióról – azzal kezdi az 
eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot 
vizsgálata ideiglenes következtetéseiről, és 
felkéri a tagállamot, hogy két hónapon 
belül nyújtsa be észrevételeit.

(1) A Bizottság – mielőtt határozatot hoz 
egy pénzügyi korrekcióról – azzal kezdi az 
eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot 
vagy a tagállamok makroregionális 
fejlesztési alapot létrehozó csoportját 
vizsgálata ideiglenes következtetéseiről, és 
felkéri a tagállamot vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportját, hogy két hónapon 
belül nyújtsa be észrevételeit.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság – mielőtt határozatot hoz (1) A Bizottság – mielőtt határozatot hoz 
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egy pénzügyi korrekcióról – azzal kezdi az 
eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot 
vizsgálata ideiglenes következtetéseiről, és 
felkéri a tagállamot, hogy két hónapon 
belül nyújtsa be észrevételeit.

egy pénzügyi korrekcióról – azzal kezdi az 
eljárást, hogy tájékoztatja a tagállamot 
vizsgálata ideiglenes következtetéseiről, és 
felkéri a tagállamot, hogy három hónapon 
belül nyújtsa be észrevételeit.

Or. en

Módosítás 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság extrapoláció 
alapján vagy átalány formájában 
végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a 
tagállamnak lehetőséget kell kapnia – az 
érintett dokumentumok átvizsgálása révén 
– annak bizonyítására, hogy a 
szabálytalanság tényleges mértéke kisebb a 
Bizottság értékelésénél. A Bizottsággal 
egyetértésben a tagállam e vizsgálatot a 
dokumentumok megfelelően arányos 
részére vagy mintájára korlátozhatja. A 
kellően indokolt esetek kivételével az ilyen 
vizsgálat időtartama nem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben említett két hónapos 
időtartamot követő további két hónapot.

(2) Amennyiben a Bizottság extrapoláció 
alapján vagy átalány formájában 
végrehajtott pénzügyi korrekciót javasol, a 
tagállamnak vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportjának lehetőséget kell 
kapnia – az érintett dokumentumok 
átvizsgálása révén – annak bizonyítására, 
hogy a szabálytalanság tényleges mértéke 
kisebb a Bizottság értékelésénél. A 
Bizottsággal egyetértésben a tagállam vagy 
a tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportja e vizsgálatot a 
dokumentumok megfelelően arányos 
részére vagy mintájára korlátozhatja. A 
kellően indokolt esetek kivételével az ilyen 
vizsgálat időtartama nem haladhatja meg 
az (1) bekezdésben említett két hónapos 
időtartamot követő további két hónapot.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1784
Monika Smolková, Anna Záborská
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Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam által az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül benyújtott 
valamennyi bizonyítékot.

(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja által az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott határidőn belül 
benyújtott valamennyi bizonyítékot.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a tagállam nem fogadja el 
a Bizottság ideiglenes következtetéseit, a 
Bizottság meghallgatásra hívja a 
tagállamot, hogy meggyőződjön afelől, 
hogy a pénzügyi korrekció alkalmazásával 
kapcsolatos bizottsági következtetések 
alapját képező minden releváns információ 
és észrevétel hozzáférhető.

(4) Amennyiben a tagállam vagy a 
tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportja nem fogadja el 
a Bizottság ideiglenes következtetéseit, a 
Bizottság meghallgatásra hívja a 
tagállamot, hogy meggyőződjön afelől, 
hogy a pénzügyi korrekció alkalmazásával 
kapcsolatos bizottsági következtetések 
alapját képező minden releváns információ 
és észrevétel hozzáférhető.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.



AM\903907HU.doc 25/87 PE491.058v01-00

HU

Módosítás 1786
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Pénzügyi korrekciók alkalmazásához a 
Bizottság – végrehajtási aktusok révén – a 
meghallgatást követő hat hónapon belül, 
vagy ha a tagállam vállalja, hogy a 
meghallgatás után további információkat 
nyújt be, ezen információk kézhezvételét 
követő hat hónapon belül hoz határozatot.
A Bizottság az eljárás során benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt 
figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül 
sor meghallgatásra, a hat hónapos időszak 
a Bizottság által a meghallgatásra küldött 
meghívó időpontjától számított két hónap 
elteltével kezdődik.

(5) Pénzügyi korrekciók alkalmazásához a 
Bizottság – végrehajtási aktusok révén – a 
meghallgatást követő hat hónapon belül, 
vagy ha a tagállam vagy a tagállamok 
makroregionális fejlesztési alapot 
létrehozó csoportja vállalja, hogy a 
meghallgatás után további információkat 
nyújt be, ezen információk kézhezvételét 
követő hat hónapon belül hoz határozatot.
A Bizottság az eljárás során benyújtott 
valamennyi információt és észrevételt 
figyelembe vesz. Amennyiben nem kerül 
sor meghallgatásra, a hat hónapos időszak 
a Bizottság által a meghallgatásra küldött 
meghívó időpontjától számított két hónap 
elteltével kezdődik.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat 
érintő szabálytalanságot tár fel, az ennek 
kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapokból az 
operatív programhoz nyújtott támogatás 

törölve
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mértékét.

Or. en

Módosítás 1788
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat 
érintő szabálytalanságot tár fel, az ennek
kapcsán meghatározott pénzügyi 
korrekció csökkenti az alapokból az 
operatív programhoz nyújtott támogatás 
mértékét.

törölve

Or. en

Módosítás 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat érintő 
szabálytalanságot tár fel, az ennek kapcsán 
meghatározott pénzügyi korrekció 
csökkenti az alapokból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

(6) Amennyiben a Bizottság vagy az 
Európai Számvevőszék a Bizottság 
számára elküldött éves beszámolókat érintő 
szabálytalanságot tár fel, az ennek kapcsán 
meghatározott pénzügyi korrekció 
csökkenti az alapokból az operatív 
programhoz vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjához nyújtott 
támogatás mértékét.

Or. sk



AM\903907HU.doc 27/87 PE491.058v01-00

HU

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 137 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben egy nehéz pénzügyi 
helyzetben lévő tagállam teljesíti a 22. 
cikk (1) bekezdésének feltételeit, a 
Bizottság kérelemre végrehajtási aktus 
révén az 1605/2002/EK rendelet 54a. 
cikke szerinti központi igazgatás 
keretében külön programot dolgoz ki 
annak érdekében, hogy felfüggesztett 
és/vagy visszafizetett pénzösszegeket és 
kamathozamokat, illetve az érintett 
tagállam le nem hívott pénzeszközeit 
összevonja, és a növekedés lehető 
leghatásosabb ösztönzésére használja fel, 
különösen a gazdaság javát szolgáló
infrastrukturális projektek révén.

Or. de

Módosítás 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 138 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 138 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi 
korrekció nem érinti a tagállamoknak az e 
rendelet 135. cikke (2) bekezdése szerinti 
visszafizetésre vonatkozó kötelezettségét, 
valamint a Szerződés 107. cikkének (1) 
bekezdése és a 659/1999/EK tanácsi 
rendelet 14. cikke szerinti állami támogatás 
visszafizettetésére vonatkozó 
kötelezettségét.

A Bizottság által végrehajtott pénzügyi
korrekció nem érinti a tagállamoknak vagy 
a tagállamok makroregionális fejlesztési 
alapot létrehozó csoportjának az e rendelet 
135. cikke (2) bekezdése szerinti 
visszafizetésre vonatkozó kötelezettségét, 
valamint a Szerződés 107. cikkének (1) 
bekezdése és a 659/1999/EK tanácsi 
rendelet 14. cikke szerinti állami támogatás 
visszafizettetésére vonatkozó 
kötelezettségét.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 8 cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programok arányos ellenőrzése Az operatív programok és a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak arányos ellenőrzése

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az operatív programok arányos ellenőrzése Az operatív programok és a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak arányos ellenőrzése

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 250 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

Or. en
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Módosítás 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 200 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

Or. en

Módosítás 1797
Tomasz Piotr Poręba

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés..

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 250 000 EUR-t, az ellenőrző hatóság 
vagy a Bizottság csak egy ellenőrző 
vizsgálatot végez a 131. cikkben érintett 
összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.
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Or. en

Módosítás 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 100 000 EUR-t, az ellenőrző 
hatóság vagy a Bizottság csak egy 
ellenőrző vizsgálatot végez a 131. cikkben 
érintett összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében az ellenőrző hatóság és a 
Bizottság legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatot végez számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

(1) Azon műveletek esetében, amelyeknél 
az összes támogatható kiadás nem haladja 
meg a 250 000 EUR-t csak egy ellenőrző 
vizsgálatra kerül sor a 131. cikkben 
érintett összes kiadás lezárása előtt. A többi 
művelet esetében legfeljebb egy ellenőrző 
vizsgálatra kerül sor számviteli évenként a 
131. cikkben érintett összes kiadás lezárása 
előtt. E rendelkezéseket nem érinti a (4) 
bekezdés.

Or. it

Indokolás

Az operatív programok ellenőrzése valós arányosságának biztosítása érdekében javasoljuk, 
hogy azon műveletek esetén, amelyeknél az összes támogatható kiadás nem haladja meg a 250 
ezer eurót, csak egy ellenőrző vizsgálatra kerüljön sor.

Módosítás 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az olyan operatív programok esetében, 
ahol a legutóbbi könyvvizsgálói vélemény 
nem mutatott ki jelentős hiányosságokat, a 
Bizottság megállapodhat az ellenőrző 
hatósággal a 118. cikk (3) bekezdésében 
említett következő találkozó alkalmával, 

(2) Az olyan operatív programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak esetében, ahol a legutóbbi 
könyvvizsgálói vélemény nem mutatott ki 
jelentős hiányosságokat, a Bizottság 
megállapodhat az ellenőrző hatósággal a 
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hogy a szükséges ellenőrző munka 
színvonalát csökkenteni lehet, hogy az 
arányos legyen a megállapított kockázattal.
Ezen esetekben a Bizottság nem végez 
saját helyszíni ellenőrzéseket, hacsak 
nincsen az irányítási és ellenőrzési rendszer 
hiányosságára utaló bizonyíték, amely a 
Bizottságnak az éves beszámolóban 
bejelentett kiadást érint egy olyan 
számviteli évben, amelynek számláira 
vonatkozóan már számlaelszámolási 
határozat született.

118. cikk (3) bekezdésében említett 
következő találkozó alkalmával, hogy a 
szükséges ellenőrző munka színvonalát 
csökkenteni lehet, hogy az arányos legyen 
a megállapított kockázattal. Ezen esetekben 
a Bizottság nem végez saját helyszíni 
ellenőrzéseket, hacsak nincsen az irányítási 
és ellenőrzési rendszer hiányosságára utaló 
bizonyíték, amely a Bizottságnak az éves 
beszámolóban bejelentett kiadást érint egy 
olyan számviteli évben, amelynek 
számláira vonatkozóan már 
számlaelszámolási határozat született.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Azon operatív programok esetében, 
amelyeknél a Bizottság úgy határoz, hogy 
támaszkodhat az ellenőrző hatóság 
véleményére, megállapodhat az ellenőrző 
hatósággal, hogy a saját helyszíni ellenőrző 
vizsgálatait az ellenőrző hatóság 
munkájának ellenőrzésére korlátozza, 
hacsak nem merül fel bizonyíték az 
ellenőrző hatóság munkájának 
hiányosságaira egy olyan számviteli évre 
vonatkozóan, amelynek számláira már 
számlaelszámolási határozat született.

(3) Azon operatív programok vagy a 
makroregionális fejlesztési alapok 
programjainak esetében, amelyeknél a 
Bizottság úgy határoz, hogy támaszkodhat 
az ellenőrző hatóság véleményére, 
megállapodhat az ellenőrző hatósággal, 
hogy a saját helyszíni ellenőrző vizsgálatait 
az ellenőrző hatóság munkájának 
ellenőrzésére korlátozza, hacsak nem merül 
fel bizonyíték az ellenőrző hatóság 
munkájának hiányosságaira egy olyan 
számviteli évre vonatkozóan, amelynek 
számláira már számlaelszámolási határozat 
született.

Or. sk
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Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Rendeletre irányuló javaslat
3 rész – 140 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az 
ellenőrző hatóság és a Bizottság végezhet 
műveletekre irányuló ellenőrzéseket, 
amennyiben egy kockázatértékelés 
alkalmával konkrét szabálytalanság vagy 
visszaélés kockázata merül fel, vagy 
amennyiben bizonyított, hogy az érintett 
operatív program irányítási és ellenőrzési 
rendszerében súlyos hiányosságok 
tapasztalhatók, valamint a művelet összes 
kiadásának 131. cikk szerinti lezárását 
követő 3 év során, mintavételes ellenőrzés 
részeként. A Bizottság bármikor 
ellenőrizheti a műveleteket abból a célból 
is, hogy értékelje az ellenőrző hatóság 
munkáját oly módon, hogy újból elvégzi a 
hatóság ellenőrző tevékenységét.

(4) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az 
ellenőrző hatóság és a Bizottság végezhet 
műveletekre irányuló ellenőrzéseket, 
amennyiben egy kockázatértékelés 
alkalmával konkrét szabálytalanság vagy 
visszaélés kockázata merül fel, vagy 
amennyiben bizonyított, hogy az érintett 
operatív program vagy a makroregionális 
fejlesztési alap programjának irányítási és 
ellenőrzési rendszerében súlyos 
hiányosságok tapasztalhatók, valamint a 
művelet összes kiadásának 131. cikk 
szerinti lezárását követő 3 év során, 
mintavételes ellenőrzés részeként. A 
Bizottság bármikor ellenőrizheti a 
műveleteket abból a célból is, hogy 
értékelje az ellenőrző hatóság munkáját oly 
módon, hogy újból elvégzi a hatóság 
ellenőrző tevékenységét.

Or. sk

Indokolás

A közös stratégiai keretbe felvett innovatív részre vonatkozó módosítás figyelembevétele.

Módosítás 1802
Peter Simon

Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 142 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg. és azok nem 
visszaható hatályúak.

Or. de

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem lehetnek visszaható hatályúak a jogbiztonság 
garantálására és annak érdekében, hogy ne ássák alá az igazgatás egyszerűsítésének 
célkitűzését.

Módosítás 1803
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 142 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok nem lehetnek 
visszaható hatályúak.

Or. de

Módosítás 1804
Manfred Weber

Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 142 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
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ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
e cikk határozza meg.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
nem lehetnek visszaható hatályúak.

Or. de

Indokolás

A visszaható hatályú, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jogbizonytalanságot és 
bizalmatlanságot keltenek a támogatások helyi kedvezményezettjei körében, és minden szinten 
igazgatási kapacitásokat kötnek le.

Módosítás 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Rendeletre irányuló javaslat
4 rész – 142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatályba lépésének 
napjától határozatlan időre szól.

(2) Az e rendeletben említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatályba lépésének 
napjától egy évre szól.

Or. es

Indokolás

A Bizottság felhatalmazása arra, hogy felhatalmazáson alapuló aktusok elfogadása által 
határozatlan időre közösségi szabályozási standardokat vezessen be, azt jelentené, hogy az 
Európai Bizottság szabályozási hatáskört kapna a teljes 2014–2020-as programozási időszak 
alatt, ami a jogbiztonság hiányára vezethet.

Módosítás 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
-I melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-I. melléklet
Közös stratégiai keret

A keret célja, hogy a 10. cikknek 
megfelelően, az adott regionális 
környezetben a különböző politikai célok 
összehangolására, integrálására és 
egyensúlyba hozására, és különösen a 9. 
cikkben meghatározott beruházási 
prioritások összehangolására és 
egyensúlyba hozására szolgáló eszközként 
működjön.
1. Horizontális elvek és átfogó kihívások
1.1. Partnerség és többszintű kormányzás
1.1.1. A többszintű kormányzás elve a 
szubszidiaritás és arányosság elvének 
megfelelően összehangolt és 
partnerségben végrehajtott fellépést 
igényel. Formája – különösen az uniós 
politikák kialakítása és megvalósítása 
tekintetében – az operatív, 
intézményesített együttműködés. A 
többszintű kormányzás elvének e 
rendeletben való kifejezett említése ezen 
elv megerősítését képviseli, és a kohéziós 
politika számára is hozzáadott értéket 
biztosít.
1.1.2. A társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió elérésének megkönnyítése és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
kohézió megvalósításának, illetve az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós prioritások 
teljesítésének lehetővé tétele érdekében 
tiszteletben kell tartani a többszintű 
kormányzás elvét. 
1.1.3. A hatékony többszintű kormányzás 
biztosítása érdekében a tagállamoknak és 
a régióknak a következő lépéseket kell 
megtenniük: 
a) az európai magatartási kódexnek 
megfelelő partnerséget kell létrehoznia, az 
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5. cikkben foglaltak szerint;
b) a különböző kormányzási szintek között 
az adott alkotmányos hatalmi 
rendszereknek megfelelő koordinációs 
mechanizmusokat kell létrehozni;
c) a partnerség megvalósításáról 
rendszeresen jelentést kell készíteni.
1.1.4. A regionális és helyi hatóságoknak 
a partnerségi szerződések és a programok 
előkészítésébe és e programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
ellenőrzésébe és értékelésébe történő 
közvetlen bevonása érdekében a Közös 
Stratégiai Kerethez tartozó alapok 
létesítésének minden egyes szintjén 
partnerségeket kell szervezni. A 
partnerség a politika minden egyes 
szakpolitikai szakaszban való létrejöttének 
biztosítása céljából be kell vonni a 
társadalmi és gazdasági partnereket, más 
hatóságokat, valamint a civil társadalmat 
képviselő testületeket, többek között a 
környezetvédelmi partnereket, valamint az 
esélyegyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség
előmozdításáért felelős nem kormányzati 
szervezeteket is. 
1.2. Fenntartható fejlődés
1.2.1. Az Európai Unióról szóló szerződés 
(EUSZ) 3. cikkének rendelkezése szerint a 
fenntartható fejlődés elvét a haladás azon 
felfogása határozza meg, amely szerint a 
mostani és a jövőbeni generációk jóléte és 
jobb életminősége érdekében szükség van 
a társadalmi, gazdasági és 
környezetvédelmi megfontolások 
integrációjára.
1.2.2. A fenntartható fejlődésre vonatkozó 
megfontolásoknak, valamint a szennyező 
fizet elvének ezért minden tervnek szerves 
részét kell képezniük, az elgondolástól az 
átadásig és a figyelemmel kíséréstől 
egészen az értékelésig. A szennyező fizet 
elvének alkalmazásától való eltekintést 
csak kivételes esetekben lehet 
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megengedni, feltéve, hogy egyértelmű 
enyhítő intézkedések kerülnek 
bevezetésre.
1.2.3. A tagállamoknak valamennyi 
rendelkezésre álló uniós politikai eszközt 
be kell vetniük az előttük álló összetett 
kihívások kezelésére. Az éghajlatváltozás 
kezelése céljából a forrásokat a megelőző 
és enyhítő intézkedésekre kell 
összpontosítani. A KSK-hoz tartozó 
alapokból támogatott új beruházásoknak 
eleve ellenállónak kell lenniük az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófák hatásával szemben.
1.2.4. A vízügyi keretirányelv és más 
fontos irányelvek követelményeinek 
teljesítése céljából az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapnak és a Kohéziós 
Alapnak a tagállamokban és a régiókban 
további nagyberuházásokat kell 
megvalósítaniuk. Már léteznek a 
fenntartható fellépések megtételéhez való 
hozzájárulást célzó technológiai 
megoldások, és újabbak is megjelennek, 
az ERFA-nak ezért továbbra is 
támogatnia kell az e területen folyó 
kutatásokat. E támogatásnak a Horizont 
2020 keretprogram keretében tett 
intézkedések kiegészítésére kell 
irányulnia. A biológiai sokféleséghez 
kapcsolódó lépések finanszírozását az 
EVMA-ból és az ETHA-ból lehet 
megoldani. Az EVMA-n keresztül 
támogatás biztosítható azon egyéb 
gazdálkodók számára, amelyek esetében a 
kötelező környezetvédelmi előírások 
területspecifikus hátrányokat okoztak. 
1Az Európai Parlament és a Tanács 2000. 
október 23-i irányelve a vízpolitika terén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 0001–0073.o.)

1.2.5. A fenntartható fejlődés szolgálata 
nem lehet technikai feladat. Annak 
érdekében, hogy biztosítani lehessen, hogy 
e cél teljesülése a közös rendelkezésekről 
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szóló rendelettel (CPR) érintett alapok 
működtetésével összhangban a terepen 
menjen végbe, az irányítóknak a program 
teljes időtartama alatt megfelelő 
állhatatossággal kell szem előtt tartaniuk 
ezt a célkitűzést, és aktívabb hozzáállást 
kell tanúsítaniuk a beavatkozások 
környezetkárosító hatásainak csökkentése 
érdekében, többek között a következő 
intézkedések megtétele révén:
a) a beruházások leginkább 
forráshatékony opciókra való irányítása,
b) a beruházások szükségességének 
gondos mérlegelése, amennyiben azok 
jelentős negatív környezeti hatással 
járnak,
c) hosszú távú perspektíva kialakítása a 
beruházás alternatív módszerei életciklus-
költségeinek összehasonlítására,
d) a zöld közbeszerzés igénybevételének 
fokozása.
1.3. A férfiak és nők közötti egyenlőség és 
a megkülönböztetés tilalmának 
előmozdítása
1.3.1. A tagállamoknak és régióknak
további erőfeszítéseket kell tenniük az 
egyenlőtlenségek megszüntetésére,
valamint a férfiak és nők közötti 
egyenlőség és a hátrányos 
megkülönböztetés tilalmának, továbbá a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális 
beállítottságon alapuló megkülönböztetés 
elleni küzdelem előmozdítása érdekében, a 
CPR alá tartozó alapok végrehajtásának 
összes szakaszában.
1.3.2. A tagállamoknak és régióknak a 
férfiak és nők közötti egyenlőség célját 
kell követniük és megfelelő lépéseket kell 
tenniük a CPR alá tartozó alapokból 
társfinanszírozott programok előkészítési, 
végrehajtási, figyelemmel kísérési és 
értékelési műveletei alatti bármiféle 
hátrányos megkülönböztetés megelőzése 
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érdekében, és világosan meg kell 
fogalmazniuk azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a programok során ezen elv 
érvényesítése érdekében meg kell hozni.
1.3.3. A nők munkaadókénti vagy 
munkavállalókénti nagyobb munkaerő-
piaci részvétele élénkítő hatást 
gyakorolhatna az Unió gazdaságára. A 
nők foglalkoztatási arányának növelése 
által felszabadított tevékenységi potenciál 
kulcsfontosságú az Európa 2020 stratégia 
foglalkoztatással kapcsolatos 
célkitűzéseinek teljesítéséhez. Ezért a nők 
munkaerő-piaci jelenléte előtti összes 
akadályt fel kell számolni. A 
tagállamoknak és régióknak biztosítaniuk 
kell, hogy az ESZA mellett az ERFA, a 
Kohéziós Alap, az ETH és az EMVA is 
finanszírozzon olyan tevékenységeket, 
amelyek előmozdítják a nők gazdasági 
függetlenségét, hozzájárulnak a munka és 
a családi élet közötti megfelelő egyensúly 
kialakításához, és támogatják a nők 
vállalkozói tevékenységének lehetőségeit.
1.3.4. A programok nyomon követése és 
értékelése segít a CPR alá tartozó
alapoknak a nők és férfiak közötti 
egyenlőséghez való hozzájárulása elvárt 
hatásának felmérésében. 
1.4. Hozzáférhetőség
1.4.1. A CPR alá tartozó alapokból 
finanszírozott közszolgáltatásnak és 
terméknek hozzáférhetőnek kell lennie. 
Különösen az épített környezet, a 
közlekedés, az információ- és
kommunikációs technológia 
hozzáférhetősége alapvető a hátrányos 
helyzetű csoportok, köztük a fogyatékkal 
élő személyek integrációja szempontjából.
1.4.2. A fogyatékkal élő személyek jobb 
munkaerő-piaci integrációja és a 
társadalomban való teljes mértékű 
részvételük lehetővé tétele szempontjából 
lényegbevágó szükségleteik megfelelő 
kezelése.
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1.4.3. Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
EU 2020 stratégiai célkitűzéseit, a 
tagállamoknak és régióknak a gazdasági 
és területi kohézióhoz hasonló alapokon 
kell az EU valamennyi régiójában tovább 
folytatniuk a társadalmi kohézió 
előmozdítását. 
1.5. Demográfia
1.5.1. A következő évtizedekben a 
tagállamok és régiók előtti egyik 
legfontosabb kihívás a demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás. A 
tagállamok jóléti rendszereire, így az Unió 
gazdasági versenyképességére is további 
terheket ró majd a kisebb aktív népesség 
és a nyugdíjasok nagyobb arányának 
kombinációja.
1.5.2. A demográfiai változások új 
kihívásokat teremtenek. Amennyiben 
eltérő demográfiai trendek válnak 
nyilvánvalóvá, a demográfiai 
fejleményeket főként regionális és helyi 
szinten kell tanulmányozni és megoldani. 
A demográfiai problémák kezelésére 
szolgáló „személyre szabott” stratégiák 
kidolgozása és az „ezüstgazdaság” 
fejlesztési lehetőségeinek létrehozása 
céljából a tagállamoknak és a régióknak a 
CPR alá tartozó alapokra kell 
támaszkodniuk.
1.5.3. Az idősek munkalehetőségeinek 
bővítése számos előnnyel jár az emberek, 
a társadalmak és az államháztartás 
számára. A tagállamoknak és a régióknak
a CPR alá tartozó alapokat kell 
használniuk az összes korcsoport 
integrációját elősegítő intézkedések 
meghozatalakor. A CPR alá tartozó
alapok egyik közvetlen feladata, hogy az 
Unió teljes lakossága potenciáljának 
maximálissá tételéhez való hozzájárulásuk 
keretében elősegítsék a meglévő 
humánerőforrások lehető legjobb 
felhasználását, beleértve a fiatalok 
munkanélküliségének kezelését is. Mindez 
az oktatás minimumszintjeinek és 
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minőségének biztosítása és a szociális 
támogatási rendszerek bővítése útján 
érhető el. Az egészségügyi 
infrastruktúrákba való beruházások 
szintén az Európai Unió összes 
polgárának hosszú és egészséges aktív 
életvitelének célját szolgálják.
1.5.4. A tagállamoknak és a régióknak 
programjaik összeállításakor figyelembe 
kell venniük a demográfiai változás 
hosszú távú kihívásait. A demográfiai 
változások által leginkább érintett 
régiókban a következők tekintetében kell 
lépéseket meghatározni:
a) a demográfiai megújulás támogatása, 
jobb feltételeket biztosítva a családok 
számára a munka és a családi élet közötti 
egyensúly javítása révén;
b) a foglalkoztatás bővítése; az oktatásba 
és a kutatásba való befektetések révén a 
termelékenység és a gazdasági eredmény 
növelése;
c) az oktatás megfelelőségére és 
minőségére összpontosított figyelem és a 
szociális támogatási struktúrák; 
és 
d) költséghatékony egészségügyi ellátás és 
krónikus ellátás, ideértve az 
infrastrukturális beruházást is. 
1.6. Integrált megközelítés
1.6.1. A tagállamok és a régiók előtt álló 
kihívásokra adott hatékony válaszhoz 
elengedhetetlen az integrált területi 
megközelítés. E kihívások a következők 
hatásaihoz kapcsolódnak: globalizáció; 
környezeti és energiával kapcsolatos 
aggodalmak; az életkorral kapcsolatos 
problémák és a demográfiai változás; 
technológiai átalakulás és innovációs 
követelmények; valamint a jövedelmi 
egyenlőtlenség és a szociális szegregáció. 
E kérdések bonyolult és egymással 
kölcsönös kapcsolatban álló természete 
azt jelenti, hogy a sikeres megoldásoknak 
integráltaknak, több ágazatra 
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érvényeseknek és több dimenzióra 
kiterjedőknek kell lenniük. 
1.6.2. Ebben az összefüggésben a CPR alá 
tartozó alapok segítik a különböző uniós 
alapok lehetőségeit olyan integrált 
csomagokban egyesíteni, amelyek 
tökéletesen megfelelnek a sajátos helyi és 
regionális igényeknek.
1.6.3. Amikor a tagállamok és régiók a 
legmegfelelőbb beavatkozások 
azonosítását szem előtt tartva kidolgozzák 
stratégiáikat és programjaikat, különösen 
figyelniük kell az olyan legfontosabb 
területi, strukturális és intézményi 
jellemzőkre, mint az adott régió 
összekapcsolhatósága, a foglalkoztatási 
sémák és a munkaerő mobilitása, a vidék-
város kapcsolatok, a különböző ágazatok 
közötti helyi függőségek, a kulturális 
örökség, az öregedés és a demográfiai 
változások stb.
1.6.4. A tagállamoknak és a régióknak 
elemezniük kell, hogy melyek az előttük 
álló legnagyobb kihívások. E kihívásokra 
adandó válaszként azt is meg kell 
fontolniuk, hogy polgáraik esetében 
melyek azok a jóléti vetületek, amelyeket 
politikai eszközök segítségével kívánnak 
befolyásolni vagy bővíteni, és hogy egy 
tagállam vagy régió sajátos 
összefüggésében hogyan kell a politikát 
kialakítani és megvalósítani.
1.6.5. A sajátos regionális szükségletekhez 
igazodó jó politikák elősegítése érdekében 
a tagállamoknak és a régióknak ki kell 
dolgozniuk a politika kialakításának és 
megvalósításának integrált területi 
megközelítését, a legfontosabb 
összefüggésbeli tényezők 
figyelembevételével, de mindig a 
következő elemek középpontba állítása 
alapján:
a) a régió Európa 2020 fejlesztési 
potenciáljának és kapacitásának 
értékelése;
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b) a régió előtt álló fejlesztési kihívások és 
az ezek kezelésére való alkalmasság 
felmérése;
c) a politika kialakítására és 
megvalósítására legalkalmasabb területi 
mérték és összefüggés, a szubszidiaritás 
elve alapján;
d) a hatékony politikai megvalósítás 
biztosításához szükséges, többszintű 
irányítási rendszer modelljének 
kidolgozása;
e) megfelelő eredmény- és kimeneteli 
mutatók kidolgozása a politika nyomon 
követése és értékelése céljából.
2. A CPR alá tartozó alapok szinergiái és 
azok összehangolása más uniós politikák 
eszközeivel
2.1. Bevezetés
2.1.1. Annak érdekében, hogy a 
fenntartható növekedés és fejlődés 
optimális helyszíni eredményeket hozzon,
koordinációra van szükség az összes olyan 
uniós politika és kapcsolódó eszköz között, 
amelyek az Európai Unión belül a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
és a tágabb területi egyensúly 
megvalósításában szerepet játszanak. Ezt 
az uniós költségvetés és a tagállamok 
nemzeti és szubnacionális 
költségvetéseinek a közös politikai 
prioritások finanszírozásában való 
nagyobb összehangoltságának is 
tükröznie kell, valamint az EU, és a 
nemzeti és regionális szervek jobb 
vertikális együttműködésében.
2.1.2. A szinergiák és az összehangolás 
nem jelentenek egy kaptafára történő
megoldásokat. Ebben az összefüggésben 
és annak a szándéknak megfelelően, hogy 
előmozdítsuk a hatékony szinergiákat és 
azonosítsuk és ösztönözzük a helyi és 
regionális beruházások támogatására 
leginkább alkalmas európai szintű 
eszközöket, közelebbről kell megvizsgálni 
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az uniós politikák hatását a régióban.
2.1.3. A tagállamoknak és a régióknak a 
programozás és a megvalósítás 
szakaszában biztosítaniuk kell a CPR alá 
tartozó alapok által támogatott 
beavatkozások és más uniós politikák 
céljai közötti összhangot. Ennek 
érdekében a következőkre kell 
törekedniük:
a) A különböző uniós eszközök közötti 
kiegészítő jelleg azonosítása és 
kihasználása nemzeti és regionális 
szinten, mind a tervezés szakaszában, 
mind pedig a megvalósítás alatt.
b) A meglévő struktúrák optimalizálása és 
szükség szerint újak létrehozása, amelyek 
lehetővé teszik a különböző nemzeti szintű 
koordinációs eszközök és struktúrák 
prioritásainak stratégiai azonosítását, az 
erőfeszítések megkettőzésének kerülését és 
azonosítják a kiegészítő pénzügyi 
támogatásra szoruló területeket.
c) A különböző forrásokból származó 
támogatások kombinációja által képviselt 
teljes potenciál egyéni műveletek 
támogatására és más nemzeti 
instrumentumok megvalósításának 
felelőseivel való együttműködésre való 
felhasználása abból a célból, hogy 
koherens és egyszerű finanszírozási 
lehetőség álljon a kedvezményezettek 
rendelkezésére.
2.2. Horizont 2020
2.2.1. Kulcsfontosságú a kohéziós politika 
és a Horizont 2020 közötti szinergiák és 
kiegészítő jelleg megerősítése, miközben 
intervenciós területeiket világosan el kell 
különíteni egymástól.
2.2.2. A nemzeti reformprogramnak 
megfelelően a tagállamoknak és a 
régióknak ki kell dolgozniuk az 
„intelligens szakosodás” nemzeti vagy 
regionális kutatási és innovációs (K+I) 
stratégiáját. Ezeket a stratégiákat a 
nemzeti vagy regionális irányító 
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hatóságok és a Horizont 2020 
keretprogramért közvetlenül felelős
hatóságok szorosan együttműködve 
dolgozzák ki, az olyan érdekeltek 
bevonásával, mint az egyetemek és 
felsőoktatási intézmények, a helyi 
iparágak és a szociális partnerek. Ezeknek 
az innovációs stratégiáknak figyelembe 
kell venniük mind a Horizont 2020-ba 
beérkező, mind az abból kiinduló, alulról 
felfelé, illetve felülről lefelé irányuló 
intézkedéseket..
2.2.3. Az alulról felfelé irányuló 
intézkedések, amelyek a regionális K+I
szereplőket hivatottak felkészíteni a 
Horizont 2020 projektjeiben („stairways 
to excellence” – a kiválóság előszobája) 
való részvételre, kapacitásépítés útján 
zajlanak. Erősíteni kell a Horizont 2020 
nemzeti kapcsolattartó pontjai és a CPR 
alá tartozó alapokat irányító hatóságok 
közötti együttműködést, különös 
tekintettel a Horizont 2020 minden olyan 
listázott projektjére, amelyet forráshiány 
miatt nem tudtak finanszírozni.
2.2.4. A felülről lefelé irányuló 
intézkedések, amelyek a Horizont 2020-
ból kiindulva eszközt kell biztosítaniuk a 
K+I eredmények piaci kiaknázására és 
terjesztésére, amelyek a következőket 
foglalhatják magukba: kísérleti üzemek és 
demonstrációs létesítmények, 
koncepcióhatékonyság és korai 
szakaszban való befektetés, kísérleti 
létesítmények, alkalmazott kutatás, egyedi 
ipari és technológiaátadási lehetőségek és 
klasztertámogatás.
2.2.5. A nemzeti és a regionális 
hatóságoknak közös támogatást kell 
biztosítaniuk az ilyen jellegű innovációs 
stratégiák kialakításához és 
megvalósításához, amelyek a következőket 
tartalmazhatják: az európai érdekű K+I
infrastruktúrák közös finanszírozási 
lehetőségeinek azonosítása, a nemzetközi 
együttműködés előmozdítása, módszertani 
támogatás szakértői értékelések révén, a 
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bevált gyakorlatok cseréje, és a régiókon 
átívelő képzés.
2.2.6. A tagállamoknak és a régióknak 
meg kell fontolniuk kiválósági és 
innovációs potenciáljuknak a Horizont 
2020-at kiegészítő és azzal szinergiákat 
alkotó módszerrel történő feltárására 
irányuló lépéseket:
a) a kevésbé fejlett tagállamokban 
újonnan kialakuló kiválósági központok 
és innovatív régiók összekapcsolása más 
európai vezető partnerekkel;
b) a kevésbé fejlett régiókban az innovatív 
klaszterekkel való kapcsolatépítés és a 
kiválóság elismerése;
c) az „EKT tanszékei” létrehozása, hogy a 
kiemelkedő egyetemi szakembereket 
vonzzák; és
d) kutatók és innovátorok a nemzetközi 
hálózatokhoz való hozzáférésének 
támogatása.
2.3. LIFE
2.3.1. Az éghajlatváltozás enyhítésére, a 
környezetvédelemre és az erőforrás-
hatékonyságra irányuló uniós politika 
eszközeivel (finanszírozási és nem 
finanszírozási eszközök) való szinergiákat 
lehetőség szerint ki kell használni. 
2.3.2. Mivel a programok erősebb 
tematikus fókusszal és a fenntartható 
fejlődés megerősített elvével járulnak 
hozzá a fenntartható növekedés céljaihoz, 
a 2.3.1-ben említett szinergiák a CPR alá 
tartozó alapok szabályozott keretében 
adottak.
2.3.3. Szinergiákat kell létesíteni a LIFE-
programmal, különösen az integrált 
programokkal a természet (például az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai 
sokféleség), a vízgazdálkodás, a 
hulladékgazdálkodás, a levegő, az 
éghajlatváltozás enyhítése és 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
területén. A LIFE-programmal való 
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összehangolást a kiegészítő támogatási 
projektek, valamint a LIFE-program 
keretében érvényesített megoldások, 
módszerek és megközelítések 
használatának előmozdítása által kell 
biztosítani.
2.3.4. A biológiai sokféleségben 
bekövetkezett veszteségnek és az 
éghajlatváltozás hatásainak a területi 
tervezésben (beleértve a makroregionális 
stratégiákat is), valamint annak a 
regionális és helyi döntéshozatalban való 
számbavétele érdekében elő kell mozdítani 
a környezeti hatásvizsgálatokat (EIA-k), a 
fenntarthatósági hatáselemzéseket (SIA-
k), a stratégiai környezeti vizsgálatokat 
(SEA-k) és más vonatkozó eszközöket. 
2.3.5. A tagállamoknak és a régióknak elő 
kell mozdítaniuk a zöld infrastruktúrát, az 
ökoinnovációt és a zöldebb gazdaság 
létrehozását támogató, innovatív 
technológiákat.
2.3.6. E tevékenységek megvalósításának 
előfeltétele a kapacitásépítés, ami növeli a 
helyi és regionális hatóságok és partnerek 
képességeit és fejleszti készségeiket.
2.3.7. Mivel a környezeti kihívások nem 
tartják tiszteletben a közigazgatási 
határokat, rendkívül fontos az európai, 
nemzeti, regionális és helyi hatóságok 
között a határokon átnyúló, 
interregionális és transznacionális 
együttműködés a biológiai sokféleség és a 
természetes erőforrások régiókon átívelő 
védelme terén. A területi együttműködési 
potenciál és az információ, a tapasztalatok 
és a bevált gyakorlat jobb felhasználása 
jelentősen hozzájárulhat a környezethez 
és az éghajlathoz kapcsolódó 
célkitűzésekhez.
2.3.8. Továbbá a CPR alá tartozó
alapokból származó finanszírozást össze 
kell hangolni a NER 300 programból 
történő támogatással, amely program az 
EU egységes kibocsátás-kereskedelmi 
rendszerében a kibocsátási egységek 
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árverezéséből keletkezett jövedelmet 
használja fel 2.
2 HL L 290., 2010.11.6., 39–48.o., a
Bizottság 2010. november 3-i
2010/670/EU határozata a szén-dioxid 
környezetvédelmi szempontból 
biztonságos leválasztására és geológiai 
tárolására irányuló kereskedelmi 
demonstrációs projekteknek, valamint a 
megújuló energiaforrások hasznosítására 
alkalmazott innovatív technológiák 
demonstrációs projektjeinek az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátási 
egységei Közösségen belüli, a 2003/87/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
(HL L 275., 2003.10.25., 32–46.o.) 
létrehozott kereskedelmi rendszere 
keretében történő finanszírozására 
vonatkozó kritériumok és intézkedések 
meghatározásáról.
2.4. ERASMUS mindenkinek
2.4.1. A beruházások emberekre gyakorolt 
maximális hatása érdekében meg kell 
növelni a CPR alá tartozó alapok és az 
„Erasmus mindenkinek” program között 
működő szinergiákat. A növekedéshez és a 
jóléthez való hozzájárulása által ez a 
beruházás rendkívül kedvező hatást fog 
gyakorolni mind az egyénekre, mind a 
társadalomra, mint egységes egészre. Az 
„Erasmus mindenkinek” program csak a 
transznacionális projekteket támogatja, 
míg a kohéziós politika sokkal 
határozottabb regionális dimenzióval 
rendelkezik. A tagállamokat és a régiókat 
arra bíztatják, hogy az „Erasmus 
mindenkinek” program révén teszteljék a 
transznacionális együttműködésből 
származó eszközöket és módszereket, majd 
azokat a CPR alá tartozó alapok 
segítségével valósítsák meg saját 
területükön.
2.4.2. A Bizottságnak és a tagállamoknak 
a beruházási típusok és a támogatott 
célcsoportok világos megkülönböztetése 
által hatékony koordinációt kell 
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biztosítaniuk a kohéziós politika és az 
„Erasmus mindenkinek” program között. 
Az „Erasmus mindenkinek” program a 
diákok, fiatalok és a személyi állomány 
transznacionális tanulási mobilitását az 
európai szervezetek és intézmények közötti 
stratégiai partnerségekre támaszkodva, és 
a politika kialakítását és megvalósítását 
támogató lépések révén támogatja. A 
kohéziós politika számára a beruházás 
elsődleges célpontjai: az oktatás, a 
munkaerő-piaci képzés és a felnőtt 
tanulók mobilitása.
2.4.3. A továbbiakban még jobb 
eredményeket lehet elérni a mobilitási
célú finanszírozásnak azon finanszírozási
tevékenységekkel való kiegészítésén 
keresztül, amelyek az EU szintjén a bevált 
gyakorlatokat és az innovatív projekteket 
fősodorba terelő „Erasmus mindenkinek” 
projekt néven ismertek. A projekt 
keretében létesített nemzeti ügynökségek 
hozzájárulhatnak e koordináció 
létrejöttéhez.
2.5. CEF + TEN-ek, energia és távközlési 
hálózatok. 
2.5.1. Az európai hozzáadott érték 
maximalizálása érdekében az ERFA-t és a 
kohéziós alapot, a transzeurópai 
hálózatokat és az európai 
összekapcsolódási eszközt (CEF) teljes 
együttműködésben kell megtervezni, 
biztosítva ezáltal a különböző típusú 
infrastruktúrák (a közlekedés, az 
energiagazdálkodás és a távközlés 
területén) közötti optimális kapcsolatokról 
való gondoskodást a helyi, regionális és 
nemzeti szinteken, és az egész Unióban. 
Az alapok maximális szintjét az európai 
vagy egységes piaci dimenzióval 
rendelkező projekteknek kell különösen a 
közlekedéssel, az energiával és a 
hálózatokkal kapcsolatos legfontosabb 
projektek számára biztosítaniuk. 
2.5.2. Ahogy a nemzeti infrastruktúra is 
koherens tervezést igényel mind az Unió 
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határokon átnyúló kapcsolódásainak 
fejlesztése, mind pedig a tagállam régióit 
összekötő kapcsolódások létrehozása által, 
a terveknek is tényleges és előrevetített 
közlekedési igényeken, beazonosított 
hiányzó láncszemeken és szűk 
kapacitásokon kell alapulniuk. Az átfogó 
hálózathoz és az infrastrukturális 
gerinchálózat transzeurópai közlekedési 
hálózatához (TEN-T) való régiós 
kapcsolódásokba történő beruházásnak 
biztosítania kell, hogy a városi és vidéki 
területek részesüljenek a nagyobb 
hálózatok által létrehozott lehetőségek 
előnyeiből. 
2.5.3. Azokat a kiemelt beruházásokat, 
amelyek hatása egy adott tagállamon 
kívül jelentkezik, egyeztetni kell a TEN-T 
tervekkel annak érdekében, hogy az 
ERFA-ból és a Kohéziós Alapból 
finanszírozott közlekedési infrastruktúra 
minden tekintetben megfeleljen az Unió 
prioritásait a közlekedés területén 
meghatározó TEN-T iránymutatásoknak
a következők révén: figyelembe veszi az 
éghajlatváltozás kihívásait, egy integrált 
TEN-T hálózat jövőbeni kialakítását, 
valamint a multimodális folyosó 
koncepcióját.
2.5.4. A közlekedésről szóló bizottsági 
fehér könyv3 egy versenyképes és 
erőforrás-hatékony közlekedési rendszert 
vázol fel, kiemelve, hogy a közlekedési 
ágazatban jelentősen csökkenteni kell az 
üvegházhatású gázok kibocsátását. A CPR 
alá tartozó alapok esetében ez azt jelent, 
hogy a közlekedés fenntartható formáira 
kell összpontosítaniuk és azokba a 
területekbe kell beruházniuk, amelyek a 
legmagasabb európai hozzáadott értékkel 
rendelkeznek, például a transzeurópai 
hálózatokba. Azonosításuk után a 
beruházásokat a mobilitáshoz, a 
fenntarthatósághoz, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának csökkentéséhez és 
az egységes európai közlekedési területhez 
való hozzájárulásuk alapján kell 
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besorolni.
3Útiterv az egységes európai közlekedési 
térség megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé 
(COM(2011)144).
2.5.5. A tagállamoknak és a régióknak a 
beruházásokat jelentős fejlesztés révén új 
infrastruktúrák építésére és a meglévő 
infrastruktúrák bővítésére kell 
fordítaniuk.
2.5.6. A tengeri közlekedést illetően a 
kikötőket a szárazföldi infrastruktúrába 
való teljes integrációjuk révén hatékony 
belépési és kilépési pontokká kell 
fejleszteni. A kikötőkbe vezető utakra és a 
hátországi kapcsolatokra vonatkozó 
projekteknek elsőbbségi besorolást kell 
adni. A szárazföldi vízi utak fejlesztésével 
meg kell erősíteni az európai 
teherszállítási hálózatokhoz való 
hozzájárulásukat.
2.5.7. Különösen fontos a kiegészítő jelleg
megteremtése az ERFA és a Kohéziós 
Alap infrastrukturális beruházásai között, 
közös irányítás alatt és egy közvetlen 
irányítás alatt álló, versenyképes 
projektválasztási lehetőséggel rendelkező 
eszköz, az európai összekapcsolódási 
eszköz (CEF) részvételével. A CEF 
finanszírozásával valósulnak majd meg a 
gerinchálózat (amely az átfogó hálózat 
stratégiailag legfontosabb részeiből áll) 
projektjei, amely hálózat rendelkezik a 
legmagasabb hozzáadott értékkel 
Európában, és ami a megvalósítás 
szempontjából a TEN-T szempontjából a 
legösszetettebb, pl. a határokon átnyúló 
kapcsolódási hiányokra, a 
kulcsfontosságú kapacitáshiányokra és a 
multimodális módozatokra vonatkozó 
feladatokat jelentheti. A Kohéziós Alap a 
magas európai hozzáadott értékű 
közlekedési hálózatok 
kapacitáshiányainak a TEN-T 
infrastruktúrájának támogatása általi 
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megszüntetésére összpontosít, mind a 
gerinchálózat, mind pedig az átfogó 
hálózat tekintetében. 
2.5.8. A Kohéziós és Strukturális Alapok 
valósítják meg a helyi és regionális 
infrastruktúrákat és azok kapcsolódásait a 
magas prioritású uniós hálózatokhoz az 
energia és a távközlés területén is.
2.5.9. A CEF kiegészíti a Kohéziós és a 
Strukturális Alapot annyiban, hogy
hozzájárul a regionális és helyi 
infrastrukturális fejlesztési célok 
teljesítéséhez annak érdekében, hogy 
maximális hozzáadott értéket hozzon létre 
a funkcionális, integrált egységes piac és 
a társadalmi, gazdasági és területi kohézió 
érdekében. 
2.6. Előcsatlakozási Alap (IPA), Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz (ENPI), Európai Fejlesztési Alap 
(EDF)
2.6.1. Annak érdekében, hogy javuljon az 
Unió számos politikai célja elérésének 
hatékonysága, meg kell találni a 
szinergiákat a külső eszközök és a 
kohéziós politika között. Különösen az 
Európai Fejlesztési Alap, az 
Előcsatlakozási Alap és az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támogatási 
Eszköz közötti szinergiákra és 
komplementaritásokra szükséges építeni. 
2.6.2. A mélyebb területi integráció 
biztosítása érdekében ki kell használni a 
területi a kohéziós és az Európai 
Szomszédsági Eszköz keretében folyó 
területi együttműködési tevékenységek 
között működő szinergiákat. Az ezen 
eszközök közötti kiegészítő jelleg 
létrehozására irányuló potenciál a 
határokon átnyúló együttműködési 
tevékenységek között a legerősebb. A 
tagállamoknak és a régióknak ezért 
biztosítaniuk kell, hogy a meglévő 
tevékenységek összekapcsolódjanak az 
újonnan létrehozott európai területi 
együttműködési csoportosulásokkal, 
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különös tekintettel az összehangolásra és 
a bevált gyakorlatok cseréjére.

3. Koordinációs mechanizmusok a CPR 
alá tartozó alapok között
3.1. A tagállamoknak és a régióknak 
biztosítaniuk kell, hogy a CPR alá tartozó
alapokból finanszírozott beavatkozások 
szinergiákat hozzanak létre, és hogy a 
karcsúsítás e területen az igazgatási 
költségek és terhek csökkenéséhez 
vezessen.
3.2. A CPR alá tartozó minisztériumoknak 
és irányító hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a partnerségi szerződés és 
program előkészítésében, 
megvalósításában, nyomon követésében és 
értékelésében. Különösen a következőket 
kell megtenniük:
a) azon intervenciós területek azonosítása, 
amelyeken a CPR alá tartozó alapok 
egymást kiegészítve kombinálhatók az e 
rendeletben meghatározott tematikus 
célok teljesítése érdekében;
b) a CPR alá tartozó egyik alapért felelős 
irányító hatóság és az érintett 
minisztériumok egy másik, CPR alá 
tartozó alapért felelős irányító hatóság 
általi bevonásának előmozdítása a 
szinergiák biztosítására és átfedések 
elkerülésére szolgáló támogatási 
rendszerek kialakításába;
c) közös nyomon követési bizottságok 
felállítása a CPR alá tartozó alapok 
végrehajtási programjai számára, és a 
végrehajtásáért felelős hatóságok közötti 
koordinációt lehetővé tevő, egyéb közös 
irányítási és ellenőrzési eljárások 
kialakítása; 
d) a kérelmezőket és a 
kedvezményezetteket megcélzó közös e-
kormányzási megoldások alkalmazása, és 
„egyablakos” tanácsadás a CPR alá 
tartozó egyes alapokból elnyerhető 
támogatási lehetőségeket illetően.
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4. A területi (határokon átnyúló,
transznacionális és interregionális) 
prioritások 
4.1. A regionális fejlesztés, 
munkahelyteremtés és kohézió 
legnagyobb potenciáljával az az 
együttműködés rendelkezik, amely 
átnyúlik a közigazgatási határokon és 
kísérletet tesz a természetes határok 
legyőzésére is. Gyakran a közös területen 
működő, közös szükségleten alapuló 
együttműködés a leghatékonyabb.
4.2. A határokon átnyúló együttműködés 
annak felismeréséből fakad, hogy sok 
olyan kihívás akad, amit a közigazgatási 
határok nem tartóztatnak fel. A hatékony 
válaszhoz a megfelelő területi szinten 
közös, együttműködő fellépés és az 
ismeretek megosztása szükséges. 
4.3. Továbbá a határrégiók beágyazott 
potenciálja helyi orientációjú támogatási 
intézkedések útján feltárható.
4.4. A két meglévő makroregionális 
stratégia kikövezte az érdekelt felek 
számára a közös fellépések megfelelő 
területi szinten történő megtétele felé 
vezető utat. A stratégiák nyomán egyre 
inkább felismerik, hogy együttműködésre 
van szükség azoknak a problémáknak a 
kezeléséhez, amelyeket egy tagállam 
önmagában nem képes megoldani, ilyen 
probléma pl. a Balti-tenger vagy a Duna 
megtisztítása. A makroregionális 
stratégiák és a területi együttműködés más 
formái az ERFA-ból és az ESZA-ból is 
kaphatnak támogatást, és a 
makroregionális stratégiák 
támogatásának sajátos feltételeit 
programokban kell körülhatárolni.
4.5. Az akadályok elhárítása a CPR alá 
tartozó alapok programozásának része – a 
szükségletek elemzésének a tervezési 
szakasztól kezdődően tükröznie kell a 
meglévő makroregionális stratégiákat és 
az adott operációs programok 
célmeghatározásait. E stratégiák csak 
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akkor töltik be feladatukat, ha az érintett 
régiókban és tagállamokban a 
makroregionális célkitűzéseket a kohéziós 
politika programjainak stratégiai 
tervezésekor figyelembe veszik.
4.6. A tagállamoknak és a régióknak 
ugyanakkor biztosítaniuk kell, hogy a 
területi kooperációs programok 
hatékonyan járuljanak hozzá az Európa 
2020 célkitűzésekhez. A tagállamok és a 
régiók ilyen módon fejleszthetik az 
együttműködést, valamint annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy az együttműködést a szélesebb 
politika célok támogatására szervezik, új 
megoldásokat tesztelhetnek, próbálhatnak 
ki és vezethetnek be. Amennyiben 
szükséges, a területi együttműködést fel 
kell használni arra, hogy a határon túli
politikai döntéshozók egymást 
megismerjék és közösen dolgozzanak a 
közös problémák megoldása érdekében.
4.7. A tagállamoknak és a régióknak a 
területi együttműködési programokat 
elsősorban hasznos eszköznek kell 
tekinteniük, amelyek megszüntethetik a 
program területén túlmutató hatású 
nemzeti és regionális politikákat támogató 
együttműködés előtti akadályokat.

Or. en

Módosítás 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

törölve

Or. es
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Módosítás 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 3 pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– átláthatóak, objektívan ellenőrizhető 
célokkal rendelkeznek és a felhasznált 
adatok forrása megjelölt és nyilvánosan 
hozzáférhető;

– átláthatóak, könnyen érthető, objektívan 
ellenőrizhető célokkal rendelkeznek és a 
felhasznált adatok forrása megjelölt és 
nyilvánosan hozzáférhető;

Or. en

Módosítás 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az épületek energiahatékonyságát 
tanúsító rendszer létrehozásához szükséges 
intézkedések meghozatala a 2010/31/EU 
irányelv 11. cikkének megfelelően;

– Az épületek energiahatékonyságát 
tanúsító rendszer létrehozásához szükséges 
intézkedések meghozatala a 2010/31/EU 
irányelv 9. cikk (3) bekezdése b) 
pontjának, 11. cikkének és 18. cikkének
megfelelően;

Or. en

Módosítás 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.1 alpont – 3 oszlop – 5 a 
francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az energiamegtakarítási célkitűzéseket 
konkrét és koherens intézkedésben 
megfogalmazó, a 2006/32/EK irányelvnek 
megfelelően benyújtott nemzeti 
energiahatékonysági cselekvési tervek, 
vagy az ezekkel egyenértékű, az 
energiahatékonysági irányelvnek 
megfelelő dokumentumok, amikor az a 
2006/32/EK irányelvet hatályon kívül 
helyezi.

Or. en

Módosítás 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.1 alpont – 2 oszlop – 4 a 
albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Elfogadását követően az 
energiahatékonysági irányelvnek 
(COM(2011)370) átültetése a nemzeti 
jogba.

Or. en

Módosítás 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.1 alpont – 2 oszlop – 4 b 
albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiával kapcsolatos termékek 
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környezetbarát tervezésére vonatkozó 
követelmények megállapítására szolgáló 
keretek létrehozásáról szóló, 2009. 
október 21-i 2009/125/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
(átdolgozás) nemzeti jogba való átültetése.

Or. en

Módosítás 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.2 alpont – 3 oszlop – 1 a 
francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállam 2020-ig támogatási 
rendszereket létesít a megújuló energia 
mindhárom ágazatában: villamos energia, 
fűtés és közlekedés. 

Or. en

Módosítás 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállam biztosítja, hogy a különféle 
célokra hasznosított víz hozzájárul a 
vízszolgáltatások költségeinek 
megtérüléséhez minden ágazatban, a 
2000/60/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően.

– A tagállam lépéseket tett annak 
biztosítására, hogy a különféle célokra 
hasznosított víz hozzájárul a 
vízszolgáltatások költségeinek 
megtérüléséhez minden ágazatban, a 
2000/60/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően.

Or. es
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Módosítás 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 4 pont – 4.1 alpont – 3 oszlop – 5 b 
francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A 2009/125/EK irányelv 3. cikkének 
megfelelő piacfelügyeleti mechanizmusok 
létesítése.

Or. en

Módosítás 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tagállam biztosítja, hogy a különféle 
célokra hasznosított víz hozzájárul a 
vízszolgáltatások költségeinek 
megtérüléséhez minden ágazatban, a 
2000/60/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően.

– A tagállam biztosítja, hogy a különféle 
célokra hasznosított víz hozzájárul a 
vízszolgáltatások költségeinek 
megtérüléséhez minden ágazatban, a 
2000/60/EK irányelv 9. cikkének 
megfelelően és garantálja e közjó 
egyetemes, egyenlő hozzáférhetőségét. 

Or. en

Módosítás 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.2 a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2a. Biológiai sokféleség

- A természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 8. cikkének megfelelően a 
tagállamok létrehozták a Natura 2000 
területek fontossági sorrendben történő 
végrehajtásának és költségvetésének 
többéves végrehajtási tervét.

Or. en

Módosítás 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.2 a alpont (új) – 3 oszlop 
– 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A természetes élőhelyek, valamint a 
vadon élő állatok és növények védelméről
szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi 
irányelv 8. cikkének megfelelően a 
tagállamok létrehozták a Natura 2000 
területek fontossági sorrendben történő 
végrehajtásának és költségvetésének 
többéves végrehajtási tervét, amely a 
következőket tartalmazza: 1. a Natura 
2000 területek prioritásai és a vonatkozó 
uniós támogatási igények listája; 2. a 
különböző uniós alapokból ezen 
intézkedések végrehajtásához igényelt 
társfinanszírozás elemzése;

Or. en
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Módosítás 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.2 b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6.2b. Kulturális örökség ágazat:
A tárgyi és a szellemi kulturális örökség 
megőrzésére, továbbadására, 
előmozdítására és fejlesztésére irányuló 
projektek kialakítása.

Or. en

Módosítás 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.2 a alpont (új) – 3 oszlop 
– 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Hatékony eszközök állnak rendelkezésre 
nemzeti, regionális és helyi szinten, 
különösen az egyedi jellemzőjű 
régiókban;

Or. en

Módosítás 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 6 pont – 6.2 b alpont (új) – 3 oszlop 
– 2 francia bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kulturális és nyelvi sokféleségnek és 
az Unió élő öröksége valamennyi
arculatának kiaknázása érdekében 
kialakított lépések.

Or. en

Módosítás 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 7 pont – 7.1 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7.1. Közutak: Olyan átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, amely a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 
törzshálózatába, az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton kívüli beruházások) 
és a másodlagos csatlakozó hálózatába 
(beleértve a regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő beruházások 
megfelelő rangsorolását tartalmazza.

7.1. Közutak: Olyan átfogó nemzeti 
közlekedési terv megléte, amely a 
transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 
törzshálózatába, az átfogó hálózatába 
(TEN-T törzshálózaton kívüli beruházások) 
és a másodlagos csatlakozó hálózatába 
(beleértve a regionális és helyi szintű 
tömegközlekedést) történő beruházások 
megfelelő rangsorolását tartalmazza. A 
nehéz tehergépjárművekre egyes 
infrastruktúrák használatáért kivetett 
díjakról szóló 1999/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 
európai parlamenti és tanácsi irányelv
átültetése és alkalmazása.

Or. en

Módosítás 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 7 pont – 7.1 alpont – 3 oszlop – 5 a 
albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A 2011/76/EU irányelv rendelkezéseinek 
megfelelő, bevezetett úthasználati 
díjrendszer, beleértve az infrastruktúrával, 
a zajjal és a levegőszennyezéssel 
kapcsolatban az összes autópályán azok 
működésének kezdete óta felmerült 
költségek behajtását is. 

Or. en

Módosítás 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 7 pont – 7.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) a közlekedési tervre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti vizsgálatot; 

(3) a közlekedési tervre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti vizsgálatot, többek 
között a terv végrehajtásának 2030 és 
2050 között az üvegházhatású gázok 
kibocsátására gyakorolt hatásának 
vizsgálatát is, adott esetben a határon 
átnyúló szakasz vizsgálatát is beleértve;

Or. en

Módosítás 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 7 pont – 7.2 a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

72a. Tengeri közlekedés

A tengeri utak (tengeri autópályák és 
kabotázs) felvétele az átfogó regionális és 
transzregionális, nemzeti és 
transznacionális közlekedési rendszerbe, 
elsősorban az áruk esetében 

Or. fr

Módosítás 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszerek – 7 pont – 7.2 a alpont (új) – 3 
oszlop – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az átfogó közlekedési terven belül 
létezik egy tengeri közlekedésfejlesztésre 
vonatkozó fejezet, amely tartalmazza:

Or. fr

Módosítás 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszerek – 7 pont – 7.2 a alpont (új) – 3 
oszlop – 2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a reális és kidolgozott projektcsatornát 
(beleértve a költségkeretet);

Or. fr
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Módosítás 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszerek – 7 pont – 7.2 a alpont (új) – 3 
oszlop – 3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a közlekedési tervre vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
stratégiai környezeti vizsgálatot;

Or. fr

Módosítás 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszerek – 7 pont – 7.2 a alpont (új) – 3 
oszlop – 4 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézkedéseket a közreműködő 
szervezetek és a kedvezményezettek 
kapacitásainak megerősítésére a 
projektcsatorna megvalósítása érdekében.

Or. fr

Módosítás 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A foglalkoztatási szolgálatok hálózatokat 
alakítanak ki a munkaadókkal és az
oktatási intézményekkel.

– a foglalkoztatási szolgálatok akár 
ágazatokon átnyúló hálózatokat alakítanak 
ki a munkaadókkal és az oktatási 
intézményekkel.

Or. en

Módosítás 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.1 alpont– 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és üzleti 
vállalkozás létrehozása: Az inkluzív 
vállalkozáskezdés-támogatásra 
vonatkozóan olyan átfogó stratégia 
megléte, amely az európai kisvállalkozói 
intézkedéscsomaggal és a foglalkoztatási 
iránymutatásokkal, valamint a tagállamok 
és az Unió gazdaságpolitikáira vonatkozó 
átfogó iránymutatásokkal összhangban, a 
munkahelyteremtést lehetővé tevő 
feltételekre figyelemmel készült.

8.2. Önfoglalkoztatás, vállalkozás és üzleti 
vállalkozás létrehozása és a vállalkozás 
átadása: Az inkluzív vállalkozáskezdés-
támogatásra vonatkozóan olyan átfogó 
stratégia megléte, amely az európai 
kisvállalkozói intézkedéscsomaggal és a 
foglalkoztatási iránymutatásokkal, 
valamint a tagállamok és az Unió 
gazdaságpolitikáira vonatkozó átfogó 
iránymutatásokkal összhangban, a 
munkahelyteremtést lehetővé tevő 
feltételekre figyelemmel készült.

Or. en

Módosítás 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont– 8.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 a albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– lépések az információ és a tudatosság 
növelésére a középfokú oktatásban;

Or. en

Módosítás 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont– 8.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– nemi vonatkozású tanácsadás és új 
vállalkozásindítások előkészítése; 

Or. en

Módosítás 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 3 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a vállalkozás átadásának előkészítését és 
a nyomon követését szolgáló lépések.

Or. en

Módosítás 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 8.4 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a tagállamban intézkedések vannak 
érvényben a korai nyugdíjba vonulás 
csökkentésére irányuló aktív idősödés 
előmozdítására.

– a tagállamban intézkedések vannak 
érvényben az aktív idősödés 
előmozdítására.

Or. en

Módosítás 1836
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 8 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– átfogó (pl. minden oktatási szektorra, 
többek között a kisgyermekkori fejlődésre 
is kiterjed) és megfelelő megelőző, 
intervenciós és kompenzációs 
intézkedéseket tartalmaz;

– átfogó (pl. minden oktatási szektorra, 
többek között a kisgyermekkori fejlődésre 
is kiterjed), hatékonyan célozza meg a 
korai iskolaelhagyás kockázatának 
leginkább kitett, hátrányos helyzetű 
csoportokat, például a romákat, és 
megfelelő megelőző, intervenciós és 
kompenzációs intézkedéseket tartalmaz;

Or. en

Módosítás 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– szektorokon átível és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál.

– szektorokon átívelő és a korai 
iskolaelhagyás által érintett minden 
politikai ágazatot és érdekelt felet bevon és 
koordinál, többek között a kultúra, a 
művészetek és a sport területét is.

Or. en

Módosítás 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet– Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban;

– növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban, különös 
tekintettel a legsérülékenyebb 
csoportokra;

Or. en

Módosítás 1839
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban

– növelik az alacsony jövedelmű csoportok 
és egyéb alulreprezentált csoportok 
részvételét a felsőfokú oktatásban, különös 
tekintettel a legsérülékenyebb 
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csoportokra, például a romákra;

Or. en

Módosítás 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.2 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés– 1 albekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az alkalmazhatóság és a vállalkozói 
szellem növelését célzó intézkedéseket, 
amelyek:

– az alkalmazhatóság és a vállalkozói 
szellem növelését célzó, a nemek szerint 
differenciált intézkedéseket, amelyek:

Or. en

Módosítás 1841
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3 alpont– 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézkedéseket a szakképzésben 
résztvevő fiatalok, a felnőttek, a 
munkaerőpiacra visszatérő nők, az 
alacsony képzettségű és idősebb 
munkavállalók és más hátrányos helyzetű 
csoportok hatékony képességfejlesztésére;

– intézkedéseket a szakképzésben 
résztvevő fiatalok, a felnőttek, a 
munkaerőpiacra visszatérő nők, az 
alacsony képzettségű és idősebb 
munkavállalók, marginalizált közösségek, 
például a romák és más hátrányos helyzetű 
csoportok hatékony képességfejlesztésére;

Or. en
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Módosítás 1842
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3 alpont– 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézkedések az oktatás és képzés 
megfelelőségének javítására és az 
azonosított célcsoportok igényeihez való 
igazítására. 

– intézkedések az oktatás és képzés 
megfelelőségének javítására és az egyedi 
szükségletekkel rendelkező, azonosított 
célcsoportok, mint a tartós 
munkanélküliek és a marginalizált 
közösségek igényeihez való igazítására. 

Or. en

Módosítás 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3 alpont– 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézkedések az oktatás és képzés 
megfelelőségének javítására és az 
azonosított célcsoportok igényeihez való 
igazítására;

– intézkedések az oktatás és képzés 
megfelelőségének javítására és az 
azonosított célcsoportok igényeihez való 
igazítására, a hivatalos és a nem hivatalos 
regionális nyelvek ismeretét is beleértve.

Or. en

Módosítás 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9.3a. Szakoktatás és -képzés – A modern 
szakoktatás és szakképzés nemzeti vagy 
regionális stratégiáinak megléte.

Or. en

Módosítás 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3a alpont (új) – 3 oszlop –
1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szakoktatás és szakképzés elismerése 
a fenntartható fejlődés és az inkluzív 
növekedés hajtómotorjaként;

Or. en

Módosítás 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3a alpont (új) – 3 oszlop –
2 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a kezdeti és a folyamatos szakképzés 
minőségének és hatékonyságának 
javítására irányuló intézkedések;

Or. en
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Módosítás 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 9 pont – 9.3a alpont (új) – 3 oszlop –
3 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a szakoktatás és szakképzés 
előmozdítására irányuló intézkedések.

Or. en

Módosítás 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont– 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összhangban van a (nemzeti 
reformprogramban meghatározott) nemzeti 
szegénységi és társadalmi kirekesztéssel 
kapcsolatos céllal, amely tartalmazza a 
foglalkoztatási lehetőségek kiterjesztését a 
hátrányos helyzetű csoportokra;

– konkrét javaslatokat dolgoz ki a 
(nemzeti reformprogramban és a nemzeti 
szociális jelentésekben meghatározott) 
nemzeti szegénységi és társadalmi 
kirekesztéssel kapcsolatos cél 
megvalósítása érdekében, amely 
tartalmazza a minőségi foglalkoztatási 
lehetőségek kiterjesztését a hátrányos 
helyzetű csoportokra;

Or. en

Módosítás 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 1 
francia bekezdés – 4 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– demonstrálja, hogy a szociális partnerek 
és az érdekelt felek bevonásra kerülnek az 
aktív befogadási politikák kialakításába

– demonstrálja, hogy a szociális partnerek 
és az érdekelt felek bevonásra kerülnek a 
nemzeti szegénységellenes stratégiák és az 
aktív befogadási politikák valamennyi 
szakaszába (kialakítás, végrehajtás és 
értékelés); 

Or. en

Módosítás 1850
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a romák integrációja tekintetében 
elérhető nemzeti szintű célokat határoz 
meg annak érdekében, hogy a köztük és a 
népesség többi része közt fennálló 
különbségeket áthidalják. E 
célkitűzéseknek ki kell terjedniük legalább 
a roma integrációval kapcsolatos négy 
uniós célra, amelyek az oktatást, a 
foglalkoztatást, az egészségügyet és a 
lakhatást érintik;

– a romák integrációja tekintetében 
elérhető nemzeti szintű célokat határoz 
meg annak érdekében, hogy a köztük és a 
népesség többi része közt fennálló 
különbségeket világos, mennyiségileg 
kifejezett és elszámoltatható célokkal, 
határidőkkel és referenciaértékkel
áthidalják. E célkitűzéseknek ki kell 
terjedniük legalább a roma integrációval 
kapcsolatos négy uniós célra, amelyek az 
oktatást, a foglalkoztatást, az 
egészségügyet és a lakhatást érintik;

Or. en

Módosítás 1851
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– koherens a nemzeti reformprogrammal; – koherens a nemzeti reformprogrammal és 
a szegénység csökkentését szolgáló 
nemzeti stratégiával; 

Or. en

Módosítás 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– koherens a nemzeti reformprogrammal; – koherens a nemzeti reformprogrammal és 
a nemzeti szociális jelentésekkel;

Or. en

Módosítás 1853
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.1 alpont – 3 oszlop – 2 
francia bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– azonosítja adott esetben a hátrányos 
helyzetű mikrorégiókat vagy szegregált 
környékeket, ahol a közösségek a 
leghátrányosabb helyzetben vannak, 
felhasználva a már rendelkezésre álló 
társadalmi-gazdasági és területi mutatókat 
(pl. nagyon alacsony iskolázottság, hosszú 
távú munkanélküliség, stb.).

– azonosítja adott esetben a hátrányos 
helyzetű mikrorégiókat vagy szegregált 
környékeket, ahol a közösségek a 
leghátrányosabb helyzetben vannak, 
felhasználva a leginkább megfelelő
társadalmi-gazdasági és területi mutatókat 
(pl. nagyon alacsony iskolázottság, hosszú 
távú munkanélküliség, stb.).

Or. en
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Módosítás 1854
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan nemzeti vagy regionális 
egészségügyi stratégia megléte, amely 
biztosítja a minőségi egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a 
gazdasági fenntarthatóságot.

Olyan nemzeti vagy regionális 
egészségügyi stratégia megléte, amely 
mindenki számára biztosítja a minőségi 
egészségügyi szolgáltatásokhoz való,
egyenlő hozzáférést és a gazdasági 
fenntarthatóságot.

Or. en

Módosítás 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 2 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására;

– az egészségügyi egyenlőtlenségek 
társadalmi meghatározóinak kezelése 
céljából összehangolt intézkedéseket 
tartalmaz a minőségi és megfizethető árú
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 
javítására;

Or. en

Módosítás 1856
Lívia Járóka

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 10 pont – 10.2 alpont – 2 oszlop – 1 
francia bekezdés – 1 francia albekezdé1
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– összehangolt intézkedéseket tartalmaz a 
minőségi egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés javítására;

– kimondottan a veszélyeztetett 
csoportokat és a marginalizált 
közösségeket megcélozva összehangolt 
intézkedéseket tartalmaz a minőségi 
egészségügyi ellátáshoz való, egyenlő
hozzáférés javítására;

Or. en

Módosítás 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 1 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Intézményi kapacitások növelése és 
hatékony közigazgatás
(a 9. cikk (11) bekezdése szerint)

11. Intézményi kapacitások növelése és 
hatékony és résztvevő közigazgatás, és a 
szociális partnerek, nem kormányzati 
szervezetek, regionális és helyi hatóságok 
és más érdekelt felek kapacitásépítésének 
előmozdítása, különös tekintettel a(z) 
…/…/EU rendelet [CPR...] 5. cikkében 
említett partnerekre (a 9. cikk (11) 
bekezdése szerint)

Or. en

Módosítás 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont– 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- Létezik egy, a tagállamok igazgatási - Létezik egy, a tagállamok regionális és 
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hatékonyságát erősítő stratégia, melynek 
végrehajtása folyamatban van, és amely az 
alábbiakat tartalmazza:

helyi hatóságainak igazgatási 
hatékonyságát és participatív módszerek 
végrehajtására irányuló készségeit erősítő 
stratégia, melynek végrehajtása 
folyamatban van, és amely az alábbiakat 
tartalmazza:

Or. en

Módosítás 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont– 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a képességek fejlesztését minden szinten; – a képességek fejlesztését minden szinten, 
beleértve olyan módszerek beszerzését is, 
amelyek biztosítják a civil társadalom 
döntéshozatali folyamatokban való 
részvételét;

Or. en

Módosítás 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont – 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 6 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– kapacitásépítési stratégia a szociális 
partnerek, nem kormányzati szervezetek, 
regionális és helyi hatóságok és más 
érdekelt felek számára;
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Or. en

Módosítás 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Tematikus előzetes feltételrendszer – 11 pont– 3 oszlop – 1 francia 
bekezdés – 6 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a partnerségi elv hatékonyságának
stratégiája az e rendelet 5. cikkében 
említett partnerek számára, beleértve az 
elégséges kapacitásépítés pénzügyi 
koncepcióját is.

Or. en

Módosítás 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK irányelv és a személyek 
közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv eredményes 
végrehajtását és alkalmazását.

Olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a foglalkoztatás és a 
munkavégzés során alkalmazott egyenlő 
bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 
2000/78/EK irányelv és a személyek 
közötti, faji- vagy etnikai származásra való 
tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének 
alkalmazásáról szóló, 2000. június 29-i 
2000/43/EK irányelv és a fogyatékkal élők 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény 5. 
cikkének eredményes végrehajtását és 
alkalmazását.

Or. en
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Módosítás 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 3 oszlop – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az Európai Unió 2000/78/EK 
irányelvének és 2000/43/EK irányelvének 
eredményes végrehajtását és alkalmazását
a következők biztosítják:

– Az Európai Unió 2000/78/EK 
irányelvének és 2000/43/EK irányelvének 
eredményes végrehajtása és alkalmazása a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 5. cikke alapján, annak 
végrehajtása által biztosítva:

Or. en

Módosítás 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Európai Unió megkülönböztetés-
mentességre vonatkozó irányelveinek 
végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét 
szolgáló intézményi intézkedések;

– az Európai Unió megkülönböztetés-
mentességre vonatkozó irányelveinek és a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 5. cikkének 
végrehajtását, alkalmazását és felügyeletét 
szolgáló intézményi intézkedések;

Or. en

Módosítás 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 1 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Európai Unió megkülönböztetés-
mentességre vonatkozó irányelveinek 
végrehajtását és alkalmazását szolgáló 
adminisztratív kapacitások megerősítésére 
vonatkozó intézkedések. 

– az Európai Unió megkülönböztetés-
mentességre vonatkozó irányelveinek és a 
fogyatékossággal élők jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény 5. cikkének 
végrehajtását és alkalmazását szolgáló 
adminisztratív kapacitások megerősítésére 
vonatkozó intézkedések. 

Or. en

Módosítás 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség előmozdítását
célzó stratégia, és olyan mechanizmus 
megléte, amely biztosítja annak 
eredményes végrehajtását.

A nemek közötti egyenlőség uniós 
célkitűzéseinek teljesülését célzó stratégia, 
és olyan mechanizmus megléte, amely 
biztosítja a nemek közötti egyenlőség 
érvényesítésének eredményes 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemek közötti egyenlőség A nemek közötti egyenlőség uniós 
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előmozdítására vonatkozó kifejezett 
stratégia eredményes végrehajtását és 
alkalmazását a következők biztosítják:

céljainak előmozdítására vonatkozó 
kifejezett stratégia eredményes 
végrehajtását és alkalmazását a következők 
biztosítják:

Or. en

Módosítás 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 3 oszlop – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzések integrálására 
vonatkozó terv és előzetes kritériumok 
kialakítása az egyenlőségi szabványok és 
iránymutatások segítségével;

– a nemek közötti egyenlőséggel 
kapcsolatos célkitűzések integrálására 
vonatkozó terv és előzetes kritériumok 
kialakítása az egyenlőségi szabványok és 
iránymutatások segítségével, az összes 
KSK-alap számára;

Or. en

Módosítás 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 2 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– végrehajtási mechanizmusok, beleértve 
egy, a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szerv és megfelelő szakértők 
bevonását a támogatások megtervezésébe, 
ellenőrzésébe és értékelésébe

– végrehajtási mechanizmusok, beleértve 
egy, a nemek közötti egyenlőséggel 
foglalkozó szerv vagy a nemek közötti 
egyenlőséggel foglalkozó szakértők 
bevonását a támogatások megtervezésébe, 
ellenőrzésébe és értékelésébe

Or. en
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Módosítás 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Az ENSZ-egyezmény 9. cikkének 
megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok 
megelőzésére, azonosítására és 
elhárítására, amelyek gátolják a fogyatékos 
személyek hozzáférését;

– Az ENSZ-egyezmény 9. cikkének 
megfelelően hozott intézkedések 
végrehajtása azon akadályok és korlátok 
megelőzésére, azonosítására és 
elhárítására, amelyek gátolják a fogyatékos 
személyek hozzáférését bármely területhez, 
köztük az infrastruktúrához, a 
szolgáltatásokhoz és az árukhoz;

Or. en

Módosítás 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézményi intézkedések az ENSZ-
egyezménynek az egyezmény 33. cikkének 
megfelelően történő végrehajtására és 
felügyeletére;

– intézményi intézkedések az ENSZ-
egyezménynek az egyezmény 33. cikkének 
megfelelően történő végrehajtására és 
felügyeletére; és a fogyatékkal élő 
személyeket képviselő szervezetek 
bevonása ezen intézkedéseknek 
kialakításába és végrehajtásába;

Or. en
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Módosítás 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 4 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– teljes átültetése; törölve

Or. es

Módosítás 1873
Rosa Estaràs Ferragut 

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 3 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– intézkedések, amelyek biztosítják az 
átláthatóság ellenőrzését és felügyeletét a 
közbeszerzési szerződések odaítélési 
eljárása során, valamint az azokkal 
kapcsolatos megfelelő tájékoztatást

– intézkedések, amelyek biztosítják az 
átláthatóságot a közbeszerzési szerződések 
odaítélési eljárása során, valamint az 
azokkal kapcsolatos megfelelő 
tájékoztatást

Or. es

Módosítás 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – Általános előzetes feltételrendszer – 4 pont – 3 oszlop – 1 francia bekezdés 
– 5a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a zöld közbeszerzés (GPP) kialakítását 
lehetővé tevő és ösztönző stratégia.

Or. en
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Módosítás 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – Az alapokból származó támogatásra vonatkozó tájékoztatás és 
kommunikáció – 1 rész – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A kedvezményezett neve (csak jogi 
személyek; természetes személyeket nem 
kell megnevezni)

– A kedvezményezett neve, a 33. cikkben 
meghatározott, pénzügyi eszközökkel 
tevékenykedő jogi személyiségeket 
beleértve (csak jogi személyek; 
természetes személyeket nem kell 
megnevezni)

Or. en

Módosítás 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – Az alapokból származó támogatásra vonatkozó tájékoztatás és 
kommunikáció – 2 rész – 2.1 szakasz – 2. bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da. az Európai Uniónak alapokból 
finanszírozott projektre vagy fellépésre 
vonatkozó kiadványainak tulajdonított 
teljes finanszírozott összegből való 
részesedésének közzététele, legalább 
százalékos arányban;

Or. en

Módosítás 1877
Peter Simon
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Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – 4 rész – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a végrehajtandó tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket 
tartalmazó éves frissítés.

i. a felsorolásuk időpontjában előírt
végrehajtandó tájékoztatási és 
kommunikációs tevékenységeket 
tartalmazó éves frissítés.

Or. de

Indokolás

A rendelet szövegének pontosítása annak érdekében, hogy a kommunikációs tevékenységek 
során az előre nem látható kommunikációs igényekre is rugalmasan lehessen reagálni.


