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Módosítás 87
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unióban 2010-ben 
megközelítőleg 116 millió személyt, köztük 
25 millió fiú- és lánygyermeket fenyegetett 
a társadalmi kirekesztés és a szegénység, 
továbbá közülük 40 millió élt súlyos 
anyagi nélkülözésben, és 4,1 millió volt 
hajléktalan, ami az előző évhez képest 4 
milliós növekedést jelent.

Or. es

Módosítás 88
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi 
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és 
kirekesztettségük mértéke gyakran túl 
nagy ahhoz, hogy élvezhessék a(z) 
[…]/EU rendelet [közös rendelkezésekről 
szóló rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit.

(2) Mivel 2011-ben 119,6 millió európai 
polgárt fenyegetett a szegénység vagy a 
társadalmi kirekesztés,, nő a 
hajléktalanok száma, valamint e 
személyek gyakran kiszorulnak a(z) 
[…]/EU rendelet [közös rendelkezésekről 
szóló rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeiből.

Or. fr

Módosítás 89
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az anyagi vagy akár súlyos anyagi
nélkülözésben élő személyek száma 
növekszik az Unióban, és kirekesztettségük 
mértéke gyakran túl nagy ahhoz, hogy 
élvezhessék a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet], és 
különösen a(z) […]/EU rendelet [ESZA-
rendelet] aktivizáló intézkedéseinek 
előnyeit.

(2) A táplálkozás tekintetében és/vagy az 
anyagi javak tekintetében nélkülözésben 
vagy akár súlyos nélkülözésben élő 
személyek száma növekszik az Unióban, és 
kirekesztettségük mértéke gyakran túl nagy 
ahhoz, hogy élvezhessék a(z) […]/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet], és különösen a(z) […]/EU 
rendelet [ESZA-rendelet] aktivizáló 
intézkedéseinek előnyeit.

Or. fr

Módosítás 90
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak
(a továbbiakban: az alap) meg kell
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alap (a 
továbbiakban: „az alap”) megerősíti a 
társadalmi kohéziót azáltal, hogy 
hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 91
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: „az alap”) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek a 
nélkülözés és a szegénység minden 
formájának enyhítése érdekében.

Or. fr

Módosítás 92
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység és a társadalmi kirekesztés 
csökkentéséhez olyan nemzeti programok 
támogatásával, amelyek nem pénzügyi 
jellegű támogatást nyújtanak a leginkább 
rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi és táplálkozásukkal 
kapcsolatos nélkülözésének enyhítése 
érdekében.

Or. es
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Módosítás 93
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal, 
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság és a 
gyermekek anyagi nélkülözésének 
enyhítése érdekében.

(4) A leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapnak 
(a továbbiakban: az alap) meg kell 
erősítenie a társadalmi kohéziót azáltal,
hogy hozzájárul az Unióban tapasztalható 
szegénység csökkentéséhez olyan nemzeti 
programok támogatásával, amelyek nem 
pénzügyi jellegű támogatást nyújtanak a 
leginkább rászoruló személyeknek az 
élelmiszerhiány, a hajléktalanság, a 
társadalmi kirekesztés valamint a 
gyermekek és a gyermekes háztartások
anyagi nélkülözésének enyhítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 94
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az élelmezés-biztonság mindenki 
alapvető joga, amely az egészséges, 
elegendő, megfelelő és tápláló 
élelmiszerekhez való hozzáférés, azok 
rendelkezésre állása, felhasználása és 
időbeli stabilitása révén valósul meg.

Or. it

Módosítás 95
Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Unió 1987 óta nyújt közvetlen 
élelmiszersegélyt a mezőgazdasági 
készletekből a leginkább rászoruló 
polgárai számára. Ezzel párhuzamosan 
más beszerzési források is létrejöttek, 
többek között a helyi vagy regionális 
élelmiszer-áruházak feleslegei, a helyi 
gazdákkal kialakított partnerségek, a 
szolidáris éttermek és boltok stb. Az 
alapnak e helyi beszerzési lehetőségek 
fejlesztését és megerősítését is támogatnia 
kell. 

Or. fr

Módosítás 96
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és minősége 
tekintetében.

Or. ro

Módosítás 97
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága és minősége 
tekintetében.

Or. fr

Módosítás 98
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
termékek biztonságossága tekintetében.

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen az 
élelmezésbiztonság és a leginkább 
rászoruló személyeknek juttatott termékek 
biztonságossága tekintetében.

Or. fr

Módosítás 99
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 

(6) Ezek az előírások garantálják azt is, 
hogy a támogatott műveletek 
megfeleljenek az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályoknak, különösen a 
leginkább rászoruló személyeknek juttatott 
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termékek biztonságossága tekintetében. termékek biztonságossága és élelmiszerek 
minősége tekintetében.

Or. fr

Módosítás 100
Salvatore Caronna

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az alap rendelkezései biztosítják az 
összhangot azokkal a stratégiákkal és 
intézkedésekkel, amelyek célja az ellátási 
lánc egészén az élelmiszer-pazarlás 
csökkentése, a szektorok 
hatékonyságának javítása és a 
közvélemény figyelmének felhívása e 
fontos kérdésre, ahogy azt az Európai 
Parlament 2012. január 19-i 
állásfoglalásában elfogadta.

Or. it

Módosítás 101
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
a táplálkozásbeli és anyagi nélkülözés 
tekintetében fennálló különbségeket 
figyelembe vevő objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.
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Or. fr

Módosítás 102
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység, a 
relatív szegénység és az anyagi nélkülözés 
tekintetében fennálló különbségeket 
figyelembe vevő objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. fr

Módosítás 103
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a régiók 
fejlettsége közötti különbségeket és a 
szegénység és az anyagi nélkülözés 
tekintetében fennálló különbségeket 
figyelembe vevő objektív és átlátható 
módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

Or. ro
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Módosítás 104
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával kell 
megállapítania a globális források 
tagállamok szerinti éves felosztását.

(7) A megfelelő pénzügyi keret 
meghatározása érdekében a Bizottságnak 
végrehajtási aktusok által, a szegénység és 
az anyagi nélkülözés tekintetében fennálló 
különbségeket figyelembe vevő objektív és 
átlátható módszer alkalmazásával 
elsősorban a relatív szegénységi küszöb 
alapján kell megállapítania a globális 
források tagállamok szerinti éves 
felosztását, .

Or. fr

Módosítás 105
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit.
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell a regionális intézkedések 
prioritásait és az anyagi nélkülözés kezelni 
kívánt formáit és meg kell fogalmazniuk a 
nemzeti programok támogatása keretében a 
leginkább rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit.
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Or. ro
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Módosítás 106
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell a táplálkozásbeli és/vagy 
az anyagi nélkülözés kezelni kívánt formáit 
és meg kell fogalmazniuk a nemzeti 
programok támogatása keretében a 
leginkább rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes, gyors és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Or. fr

Módosítás 107
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához, különösen 
az élelmiszer-pazarlás elleni küzdelem 
terén.



AM\928282HU.doc 13/145 PE506.037v02-00

HU

Or. fr

Módosítás 108
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi és 
táplálkozásbeli nélkülözés kezelni kívánt, 
legégetőbb problémáit, és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 
program gyors, eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Or. es

Módosítás 109
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit és meg kell 
fogalmazniuk a nemzeti programok 
támogatása keretében a leginkább 
rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek az operatív 

(8) Az egyes tagállamok operatív 
programjainak meg kell határozniuk és 
indokolniuk kell az anyagi nélkülözés 
kezelni kívánt formáit, elsőbbséget 
biztosítva a táplálkozásbeli nélkülözésnek,
és meg kell fogalmazniuk a nemzeti 
programok támogatása keretében a 
leginkább rászoruló személyeknek történő 
segítségnyújtás célkitűzéseit és jellemzőit. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
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program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

kell, amelyek szükségesek az operatív 
program eredményes és hatékony 
végrehajtásának biztosításához.

Or. fr

Módosítás 110
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A tagállamok számára biztosítani kell 
a lehetőséget arra, hogy előnyben 
részesítsék az uniós eredetű termékeket.

Or. fr

Módosítás 111
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az alapból finanszírozott 
intézkedések eredményes és hatékony 
végrehajtása érdekében előnyben kell 
részesíteni a regionális és helyi hatóságok, 
valamint a civil társdalmat képviselő 
szervezetek közötti együttműködést. A 
tagállamoknak ezért bátorítaniuk kell az 
alapból finanszírozott intézkedések 
kidolgozása és alkalmazása tekintetében 
érintett összes szereplő részvételét. 

Or. es
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Módosítás 112
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása céljából, különös 
tekintettel a nemzeti körülményekre, 
helyénvaló az operatív programok 
lehetséges módosítására szolgáló eljárás 
létrehozása.

(9) Az alap hatékonyságának 
maximalizálása céljából, különös 
tekintettel a nemzeti körülményekre, 
helyénvaló az operatív programok 
lehetséges módosítására szolgáló eljárás 
létrehozása, figyelembe véve egyszersmind 
a program végrehajtásában érintett nem 
kormányzati szervezetek véleményét is.

Or. ro

Módosítás 113
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak garantálni kell
ezek terjesztését.

Or. fr

Módosítás 114
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
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képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

képvisel, és a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok illetékes hatóságainak elő kell 
mozdítaniuk ezek terjesztését.

Or. ro

Módosítás 115
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje, valamint a társadalmi innováció
jelentős hozzáadott értéket képvisel, és a 
Bizottságnak elő kell mozdítania ezek 
terjesztését és támogatását.

Or. fr

Módosítás 116
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak ösztönöznie 
kell ezek előmozdítását és terjesztését.

Or. fr

Módosítás 117
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell 
mozdítania ezek terjesztését.

(10) A tapasztalatok és bevált gyakorlatok 
cseréje jelentős hozzáadott értéket 
képvisel, és a Bizottságnak elő kell
mozdítania ezek terjesztését, beleértve 
képzések szervezését és egy 
együttműködési platform létrehozását az 
Unió szintjén, amely minden érdekelt felet 
tömörít. 

Or. ro

Módosítás 118
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos névtelen 
felmérésekkel, valamint szükség esetén a 
programozási időszakban végzett 
értékelésekkel kell kiegészíteni. Mivel a 
szegénység társadalmi megbélyegzéssel 
járhat, ezért a leginkább nélkülözők 
személyes adatainak védelmével 
kapcsolatos szabályokat az értékelések 
elvégzése során tiszteletben kell tartani.
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. en
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Módosítás 119
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az egyes operatív programok 
minőségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
előzetes és utólagos értékeléseket kell 
végezni. Ezeket az értékeléseket az 
operatív program keretében támogatásban 
részesülő, leginkább rászoruló 
személyekkel kapcsolatos felmérésekkel, 
valamint szükség esetén a programozási 
időszakban végzett értékelésekkel kell 
kiegészíteni. Ezzel kapcsolatban meg kell 
határozni a tagállamok és a Bizottság 
feladatait.

(12) Az egyes operatív programok 
minõségének és kialakításának javítása, 
valamint az alap eredményességének és 
hatékonyságának értékelése érdekében 
értékeléseket kell végezni.

Or. fr

Módosítás 120
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállami helyi és regionális hatóságok és 
a kedvezményezettek feladataira 
vonatkozóan.
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Or. ro

Módosítás 121
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen
a tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, és meg kell 
határozni a tagállamok és a 
kedvezményezettek vonatkozó feladatait.

Or. fr

Módosítás 122
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű terjesztése és a finanszírozási 
lehetőségek hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
részletes tájékoztatási és kommunikációs 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.

(13) A polgároknak joguk van tudni, hogy 
az Unió pénzügyi forrásait miként és 
milyen célból fektetik be. Az alap 
eredményeire vonatkozó információk 
széles körű közzététele és terjesztése és a 
finanszírozási lehetőségek 
hozzáférhetőségének és átláthatóságának 
biztosítása érdekében egyszerű
tájékoztatási, kommunikációs és közzétételi 
szabályokat kell megállapítani, különösen a 
tagállamok és a kedvezményezettek 
feladataira vonatkozóan.
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Or. fr

Módosítás 123
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének 
legmagasabb szintjét az uniós források 
multiplikátor hatásának biztosítása 
céljából, egyúttal pedig az időszakos 
költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok helyzetére is megoldást kell 
találni.

törölve

Or. es

Módosítás 124
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének legmagasabb 
szintjét az uniós források multiplikátor 
hatásának biztosítása céljából, egyúttal 
pedig az időszakos költségvetési 
nehézségekkel küzdő tagállamok 
helyzetére is megoldást kell találni.

(15) Meg kell határozni az alapból az 
operatív programokhoz nyújtott 
társfinanszírozás mértékének legmagasabb 
szintjét az uniós források multiplikátor 
hatásának biztosítása céljából, egyúttal 
pedig rugalmasságot kell biztosítani az 
időszakos költségvetési nehézségekkel 
küzdő tagállamok helyzetének megoldása 
tekintetében.

Or. fr
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Módosítás 125
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
egységes és méltányos szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek megfelelő
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte
egységes és méltányos szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek egyszerű és a 
körülményekhez igazított támogathatósági 
feltételei, valamint a támogatási formák és 
a visszatérítésre vonatkozó szabályok és 
feltételek révén.

Or. fr

Módosítás 126
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte 
egységes és méltányos szabályokat kell 
alkalmazni. A jogosultsági feltételeknek 
tükrözniük kell az alap célkitűzéseinek és 
lakossági célcsoportjainak sajátos jellegét, 
többek között a műveletek megfelelő 
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

(16) A jogosultsági időszakra, valamint az 
alappal kapcsolatos műveletekre és 
kiadásokra vonatkozóan Unió-szerte
egyszerű, méltányos és egységes 
szabályokat kell alkalmazni. A jogosultsági 
feltételeknek tükrözniük kell az alap 
célkitűzéseinek és lakossági 
célcsoportjainak sajátos jellegét, többek 
között a műveletek egyszerű és megfelelő
támogathatósági feltételei, valamint a 
támogatási formák és a visszatérítésre 
vonatkozó szabályok és feltételek révén.

Or. fr
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Módosítás 127
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi. 
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
említett összegek kiegészítik a jelenlegi 
alap költségvetését. Az intervenciós 
készletek és az abból eredő bevételek 
lehető leghatékonyabb felhasználásának 
biztosítása érdekében a Bizottság, az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
.…/…./EU rendelet 19. cikke e) pontjának 
megfelelően, fogadjon el olyan eljárásokat 
létrehozó végrehajtási aktusokat, amelyek 
révén az intervenciós készletekben lévő 
termékek felhasználhatók, feldolgozhatók 
vagy értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.
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Módosítás 128
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi.
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni, és 
nem használhatók fel a tagállamoknak a 
program társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére. Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.

(17) A mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletjavaslat (az 
egységes közös piacszervezésről szóló 
rendelet) előírja, hogy az állami 
intervencióval vásárolt termékek 
elhelyezése történhet úgy, hogy a 
termékeket az Unió leginkább rászoruló 
személyei részére történő 
élelmiszerosztásra irányuló program 
rendelkezésére bocsátják, amennyiben a 
szóban forgó program ezt lehetővé teszi.
Mivel, a körülményektől függően, az ilyen 
készletek felhasználásával, feldolgozásával 
vagy értékesítésével való élelmiszer-
előállítás lehet a legkedvezőbb gazdasági 
lehetőség, helyénvaló ebben a rendeletben 
előírni egy ilyen lehetőséget. A 
készletekkel kapcsolatos tranzakciókból 
származó összegeket a leginkább 
rászorulók javára kellene felhasználni.  Az 
intervenciós készletek és az abból eredő 
bevételek lehető leghatékonyabb 
felhasználásának biztosítása érdekében a 
Bizottság, az egységes közös 
piacszervezésről szóló .…/…./EU rendelet 
19. cikke e) pontjának megfelelően, 
fogadjon el olyan eljárásokat létrehozó 
végrehajtási aktusokat, amelyek révén az 
intervenciós készletekben lévő termékek 
felhasználhatók, feldolgozhatók vagy 
értékesíthetők a leginkább rászorulók 
számára kidolgozott program céljaira.
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Módosítás 129
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a 
tagállamok kezdeményezésére – az alapból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.

(18) Meg kell határozni az intézkedések 
azon típusait, amelyeket a Bizottság vagy a 
tagállamok kezdeményezésére – az alapból 
történő támogatással, technikai 
segítségnyújtásként – lehet végrehajtani.
Erről az irányító hatóságokkal és a 
partnerszervezetekkel szoros 
együttműködésben kell határozni.

Or. en

Módosítás 130
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A megosztott irányítás elvének 
megfelelően – irányítási és 
kontrollrendszerük révén – elsősorban a 
tagállamok feladata operatív programjuk 
végrehajtása és ellenőrzése.

(19) A megosztott irányítás elvének 
megfelelően – irányítási és 
kontrollrendszerük révén – elsősorban a 
tagállamok feladata operatív programjuk 
végrehajtása és ellenőrzése, állandó 
gondot fordítva a hatékonyságra és a 
bürokrácia csökkentésére..

Or. fr

Módosítás 131
Elisabeth Schroedter
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Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek a 
biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

(21) Ezért a programban való részvétel 
mellett döntő tagállamoknak ki kell 
jelölniük az egyik KSK-alap1 irányító 
hatóságát, igazoló hatóságát és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságát operatív programjaik esetében. A 
tagállamok számára az ellenőrző 
rendszerek felállításával kapcsolatos 
flexibilitás érdekében indokolt annak a 
lehetőségnek a biztosítása, hogy az igazoló 
hatóság feladatát az irányító hatóság 
végezze el. Lehetővé kell tenni, hogy a 
tagállamok közreműködő szervezeteket 
tudjanak kijelölni az irányító hatóság vagy 
az igazoló hatóság bizonyos feladatainak 
az elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

((1) A „KSK-alap” elnevezés helyébe az 
újonnan bevezetett „SB-alap” (európai 
strukturális és beruházási alap) 
elnevezésnek kell lépnie.)

Or. en

Módosítás 132
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek 

(21) Ezért a tagállamoknak az alap 
megfelelő irányítását biztosító illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében A tagállamoknak el 
kell végezniük a megfelelő adminisztratív 
és fizikai ellenőrzéseket, és 
szabálytalanságok esetén szankciókat kell 
alkalmazniuk annak érdekében, hogy az 
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a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el.
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

operatív programok az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban kerüljenek 
végrehajtásra.

Or. fr

Módosítás 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért a tagállamoknak irányító 
hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében független ellenőrző 
hatóságot kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében. A tagállamok 
számára az ellenőrző rendszerek 
felállításával kapcsolatos flexibilitás 
érdekében indokolt annak a lehetőségnek 
a biztosítása, hogy az igazoló hatóság 
feladatát az irányító hatóság végezze el. 
Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok 
közreműködő szervezeteket tudjanak 
kijelölni az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság bizonyos feladatainak az 
elvégzésére. Ebben az esetben a 
tagállamoknak egyértelműen meg kell 
határozniuk ezek feladatait és funkcióit.

(21) Ezért a tagállamoknak az alap 
megfelelő irányítását biztosító illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük operatív 
programjaik esetében A tagállamoknak el 
kell végezniük a megfelelő adminisztratív 
és fizikai ellenőrzéseket, és 
szabálytalanságok esetén szankciókat kell 
alkalmazniuk annak érdekében, hogy az 
operatív programok az alkalmazandó 
szabályokkal összhangban kerüljenek 
végrehajtásra.

Or. fr

Módosítás 134
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint az operatív projekt 
kiválasztásával. Feladatait és funkcióit 
meg kell határozni.

törölve

Or. fr

Módosítás 135
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az irányító hatóság viseli az 
elsődleges felelősséget az alap eredményes 
és hatékony végrehajtásának 
vonatkozásában, és így számos funkciót 
tölt be, amelyek kapcsolatban állnak a 
programirányítással, a figyelemmel 
kíséréssel, a pénzügyi irányítással és 
ellenőrzéssel, valamint az operatív projekt 
kiválasztásával. Feladatait és funkcióit 
meg kell határozni.

törölve

Or. fr

Módosítás 136
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell 
az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy az éves beszámolókban szereplő 
kiadások megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti szabályoknak. Feladatait és 
funkcióit meg kell határozni.

törölve

Or. fr

Módosítás 137
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolnia kell 
az éves beszámolók teljességét, 
pontosságát és hitelességét, valamint azt, 
hogy az éves beszámolókban szereplő 
kiadások megfelelnek a vonatkozó uniós 
és nemzeti szabályoknak. Feladatait és 
funkcióit meg kell határozni.

törölve

Or. fr

Módosítás 138
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania törölve
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kell, hogy ellenőrzésre kerüljenek az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
megfelelő számú művelet és az éves 
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

Or. fr

Módosítás 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerüljenek az 
irányítási és kontrollrendszerek, a 
megfelelő számú művelet és az éves 
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

törölve

Or. fr

Módosítás 140
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 

törölve



PE506.037v02-00 30/145 AM\928282HU.doc

HU

kapnia.

Or. fr

Módosítás 141
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia.

törölve

Or. fr

Módosítás 142
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 

(25) A Bizottság pénzügyi ellenőrzésre 
vonatkozó jogkörének sérelme nélkül 
biztosítani kell a tagállamok és a Bizottság 
közötti, e rendelet keretében történő 
együttműködést, és meg kell állapítani 
azokat a feltételeket, amelyek lehetővé 
teszik a Bizottság számára, hogy – a 
nemzeti rendszerek ellenőrzésére irányuló 
stratégia tekintetében – meghatározza a 
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biztosítékok azon szintjét, amelyet a 
nemzeti ellenőrző szervektől meg kell 
kapnia.

biztosítékok és a részletes tájékoztatás 
azon szintjét, amelyet a nemzeti ellenőrző 
szervektől meg kell kapnia.

Or. fr

Módosítás 143
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Meg kell határozni a Bizottság 
hatásköreit és feladatait arra 
vonatkozóan, hogy ellenőrizhesse az 
irányítási és kontrollrendszerek 
eredményes működését, valamint a 
tagállamokat fellépésre szólíthassa fel. A 
Bizottság hatáskörét ki kell terjeszteni 
olyan ellenőrzések elvégzésére, ahol a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kérdések 
állnak a középpontban, annak érdekében, 
hogy az alap eredményességéről 
következtetéseket lehessen levonni.

törölve

Or. fr

Módosítás 144
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Meg kell határozni a Bizottság 
hatásköreit és feladatait arra 
vonatkozóan, hogy ellenőrizhesse az 
irányítási és kontrollrendszerek 
eredményes működését, valamint a 
tagállamokat fellépésre szólíthassa fel. A 

törölve
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Bizottság hatáskörét ki kell terjeszteni 
olyan ellenőrzések elvégzésére, ahol a 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kérdések 
állnak a középpontban, annak érdekében, 
hogy az alap eredményességéről 
következtetéseket lehessen levonni.

Or. fr

Módosítás 145
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan közös 
szabályokat kell megállapítani.

(27) Az uniós költségvetési 
kötelezettségvállalásokat évente kell 
megtenni. A programozás eredményes 
irányítása érdekében az időközi kifizetési 
kérelmekre, az éves egyenleg és a végső 
egyenleg kifizetésére vonatkozóan 
egyszerű közös szabályokat kell 
megállapítani.

Or. fr

Módosítás 146
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében és a programok 
végrehajtásának hatékonyságát célzó 
eszközök biztosítására olyan 
intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára a 
kifizetések felfüggesztését.

(31) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében és a programok 
végrehajtásának hatékonyságát célzó 
eszközök biztosítására olyan 
intézkedéseket kell alkalmazni, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára a 
kifizetések felfüggesztését. A Bizottság 
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felfüggesztheti a kedvezményezettnek járó 
kifizetéseket, ha bebizonyosodik, hogy a 
finanszírozást nem a negyedik 
albekezdésben foglalt célokra használják 
fel.

Or. ro

Módosítás 147
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy e rendelet 
késedelmes végrehajtása esetén 2014 
elején ne csökkenjen jelentős mértékben 
az élelmiszersegély, a Bizottság meghozza 
az ahhoz szükséges átmeneti 
intézkedéseket, hogy az élelmiszersegélytől 
függőket ne fenyegesse élelmiszer-
szegénység.

Or. fr

Módosítás 148
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy e rendelet 
késedelmes végrehajtása esetén 2014 
elején ne csökkenjen jelentős mértékben 
az élelmiszersegély, a Bizottság meghozza 
az ahhoz szükséges átmeneti 
intézkedéseket, hogy az élelmiszersegélytől 
függőket ne fenyegesse élelmiszer-
szegénység.
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Or. fr

Módosítás 149
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) (1) E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és hatékonyságának
biztosításához szükséges szabályokat.

Or. fr

Módosítás 150
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 
2020. december 31. közötti időszakra 
létrehozza a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (a továbbiakban: az 
alap), és meghatározza az alap 
célkitűzéseit, támogatásának hatókörét, a 
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és 
elosztásuk feltételeit, valamint megállapítja 
az alap eredményességének biztosításához 
szükséges szabályokat.

(1) E rendelet a 2014. január 1. és 2020. 
december 31. közötti időszakra létrehozza 
a leginkább rászoruló személyeket 
támogató európai segítségnyújtási alapot (a 
továbbiakban: az alap), és meghatározza az 
alap célkitűzéseit, támogatásának 
hatókörét, a rendelkezésére álló pénzügyi 
forrásokat és elosztásuk feltételeit, 
valamint megállapítja az alap 
eredményességének és egyszerűségének
biztosításához szükséges szabályokat
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Or. fr

Módosítás 151
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által 
elfogadott, vagy a partnerszervezetek által 
megállapított és az említett illetékes 
hatóságok által jóváhagyott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

1. „leginkább rászoruló személyek”: olyan 
természetes személyek, egyének, vagy az e 
személyekből álló családok, háztartások 
vagy csoportok, továbbá hajléktalanok és 
gyermekek, akiknek rászorultságát a 
nemzeti illetékes hatóságok által a 
partnerszervezetekkel együttműködve
kidolgozott és elfogadott objektív 
kritériumok szerint határozták meg;

Or. fr

Módosítás 152
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és/vagy árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

Or. fr
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Módosítás 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk 
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

2. „partnerszervezet”: olyan közszervezet 
vagy nonprofit szervezet, amely 
közvetlenül vagy más partnerszervezetek 
révén élelmiszert és/vagy árukat juttat a 
leginkább rászoruló személyekhez, és 
amelynek műveleteit a 29. cikk
(3) bekezdésének b) pontja értelmében az 
irányító hatóság választja ki;

Or. fr

Módosítás 154
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához vagy 
a magánszférához tartozó szerv, amely 
felelős a műveletek kezdeményezéséért 
vagy azok kezdeményezéséért és 
végrehajtásáért;

6. „kedvezményezett”: a közszférához 
tartozó szerv vagy nonprofit szervezet, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és;

Or. fr

Módosítás 155
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához 6. „kedvezményezett”: a közszférához 
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vagy a magánszférához tartozó szerv, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

vagy a magánszférához tartozó szerv vagy 
nonprofit szervezet, amely felelős a 
műveletek kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és;

Or. fr

Módosítás 156
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „kedvezményezett”: a közszférához 
vagy a magánszférához tartozó szerv, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért;

6. „kedvezményezett”: olyan nonprofit 
szervezet, a közszférához vagy a 
magánszférához tartozó szerv a 
kereskedelmi vállalkozások kivételével, 
amely felelős a műveletek 
kezdeményezéséért vagy azok 
kezdeményezéséért és végrehajtásáért

Or. fr

Módosítás 157
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
vagy termékeket kapó, illetve a kísérő 
intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek;

7. „végső kedvezményezett”: az élelmiszert 
és/vagy termékeket kapó, illetve a kísérő 
intézkedések előnyeit élvező leginkább 
rászoruló személyek;

Or. en

Módosítás 158
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 albekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. „közreműködő szervezet”: közjogi vagy 
magánjogi intézmény, amely irányító vagy 
igazoló hatóság illetékessége alatt jár el, 
vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

9. „közreműködő szervezet”: bármely 
olyan nonprofit egyesület, közjogi vagy 
magánjogi intézmény a kereskedelmi 
vállalkozások kivételével, amely irányító 
vagy igazoló hatóság illetékessége alatt jár 
el, vagy ilyen hatóság nevében hajt végre 
feladatokat a műveleteket végrehajtó 
kedvezményezettek vonatkozásában;

Or. fr

Módosítás 159
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi 
kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Az alap azáltal ösztönzi a társadalmi és 
területi kohéziót az Unión belül, hogy az 
Európa 2020 stratégiának megfelelően 
hozzájárul a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számát legalább 20 millióval csökkenteni 
kívánó célkitűzés megvalósításához. Az 
alap a leginkább rászoruló személyek 
számára nyújtott nem pénzügyi jellegű 
támogatás biztosításával hozzájárul az 
Unión belüli szegénység legsúlyosabb 
formáinak enyhítésére irányuló konkrét 
célkitűzés megvalósításához, és a 
leginkább rászoruló személyek javát 
szolgáló helyi és regionális élelmiszer-
ellátási láncokat alakít ki. E célkitűzés 
megvalósításának mérése az alapból 
támogatásban részesülő személyek 
számával történik.

Or. fr
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Módosítás 160
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Or. fr

Módosítás 161
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Or. fr

Módosítás 162
Karima Delli

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

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak
a leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti és helyi
programokat támogat, amelyek célja 
minőségi élelmiszerek, valamint
személyes felhasználásra szánt alapvető 
fogyasztási cikkek eljuttatása a leginkább 
rászoruló személyekhez. Az eljuttatásról a 
tagállamok által kiválasztott 
partnerszervezetek gondoskodnak, 
amelyek egyesületi és/vagy jótékonysági 
tevékenységük részeként élelmiszereket 
és/vagy mezőgazdasági termékeket 
juttatnak el a leginkább rászoruló 
személyekhez.

Or. fr

Módosítás 163
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a 
hajléktalanok és a gyermekek számára 
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikkeket juttatnak a 
leginkább rászoruló személyek számára.

(1) Az alap olyan nemzeti programokat 
támogat, amelyek keretében a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt élelmiszert és alapvető 
fogyasztási cikkeket juttatnak a leginkább 
rászoruló személyek számára.

Or. fr

Módosítás 164
Brice Hortefeux

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

(3) Az alapból származó támogatást a 
Bizottság és a tagállamok közötti szoros 
együttműködés révén kell megvalósítani.

(3) Az alapból származó támogatást a 
tagállamoknak kell végrehajtaniuk, 
szorosan együttműködve a Bizottságal.

Or. fr

Módosítás 165
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az alap végrehajtására és 
felhasználására – különösen a pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének tekintetében.

(5) Az alap végrehajtására és 
felhasználására – különösen a pénzügyi és 
igazgatási források felhasználására –
vonatkozó, a jelentéstétellel, értékeléssel, 
irányítással és ellenőrzéssel kapcsolatos 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük 
az arányosság elvét a kiutalt támogatás 
mértékének és a kitűzött célok egyedi 
jellegének tekintetében.

Or. fr

Módosítás 166
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén, továbbá a 
nyilvánosságnak az alap végrehajtására 
és a források felhasználásának feltételeire 
vonatkozó tájékoztatásán keresztül.
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Or. ro

Módosítás 167
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét, 
különösen a figyelemmel kísérés, 
jelentéstétel és értékelés révén.

(8) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alap eredményességét 
a programozás szakaszában, majd pedig a 
figyelemmel kísérés, jelentéstétel és 
értékelés során.

Or. fr

Módosítás 168
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos feladataikat az alap 
működését szolgáló egyszerű szabályok 
megállapításának és a kedvezményezettek 
adminisztratív terhei csökkentésének szem 
előtt tartásával látják el.

Or. fr

Módosítás 169
Brice Hortefeux

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

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos szerepüket a 
kedvezményezettek adminisztratív terhei 
csökkentésének céljával látják el.

(9) A Bizottság és a tagállamok az alappal 
kapcsolatos feladataik ellátása során 
törekednek a kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek csökkentésére, 
valamint arra, hogy a kedvezményezettek 
könnyen és gyorsan hozzáférjenek a 
segélyekhez.

Or. fr

Módosítás 170
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Bizottság és a tagállamok
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz 
való hozzáférés igénybevétele során.

(10) A Bizottság és a tagállamok 
biztosítják a nemek közötti egyenlőség és a 
nemi dimenzió elvének integrálását az alap 
végrehajtásának különböző szakaszaiban. 
A Bizottság és a tagállamok megteszik a 
megfelelő lépéseket a nemen, faji vagy 
etnikai származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megakadályozása érdekében az alaphoz, 
valamint az alapból támogatott 
programokhoz való hozzáférés 
igénybevétele során.

Or. fr

Módosítás 171
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik a 
közegészségügyi, az élelmezésbiztonsági 
célokat, valamint az éghajlati és környezeti 
vonatkozásokat, különösen az élelmiszer-
hulladék csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 172
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok és a minőség alapján 
választják ki az élelmiszer-ipari termékeket 
és árukat. Az élelmiszer-ipari termékek és 
adott esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából, valamint előnyben részesítik a 
helyi termelőktől történő beszerzést..

Or. fr

Módosítás 173
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján választják ki 
az élelmiszer-ipari termékeket és árukat. 
Az élelmiszer-ipari termékek és adott 
esetben áruk kiválasztási szempontjai 
ugyancsak figyelembe veszik az éghajlati 
és környezeti vonatkozásokat, különösen 
az élelmiszer-hulladék csökkentése 
céljából.

(12) A tagállamok és a kedvezményezettek 
objektív kritériumok alapján – ideértve az 
élelmiszer-ipari termékek tápértékét és a 
célcsoporthoz való eljuttatásuk egyszerű 
voltát – választják ki az élelmiszer-ipari 
termékeket és árukat. E tekintetben a 
tagállamok előnyben részesíthetik az 
uniós eredetű termékeket. Az élelmiszer-
ipari termékek és adott esetben áruk 
kiválasztási szempontjai ugyancsak 
figyelembe veszik az éghajlati és 
környezeti vonatkozásokat, különösen az 
élelmiszer-hulladéknak az elosztási lánc 
minden egyes szakaszában való
csökkentése céljából.

Or. fr

Módosítás 174
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 12 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A helyi és regionális hatóságok a 
nem kormányzati szervezetekkel 
partnerségben helyi, regionális és 
határokon átnyúló irányító hálózatokat 
hozhatnak létre azon romlandó vagy nem 
romlandó, regionális élelmiszer-ipari 
termékek felhasználása érdekében, 
amelyeket az élelmiszerláncok nem 
forgalmaznak.

Or. ro

Módosítás 175
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
5 000 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Módosítás 176
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Módosítás 177
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 

(1) A 2014–2020 közötti időszak 
vonatkozásában az alapból finanszírozandó 
költségvetési kötelezettségvállalások 
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tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
2 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

tekintetében rendelkezésre álló globális 
források összege 2011. évi árakon 
3 500 000 000 EUR, a II. mellékletben 
meghatározott éves bontásban.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság által javasolt költségvetés nem felel meg a leginkább rászorulók segély iránti 
igényeinek, és a jelenlegi időszakhoz képest jelentős mértékben csökken a tág feladatkör 
ellenére. 

Módosítás 178
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a relatív szegénységi küszöb alatt élők, 
vagyis a népesség azon része, amely olyan 
háztartásban él, ahol a jövedelem nem éri 
el legalább a nemzeti átlag 60%-át;

Or. fr

Módosítás 179
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, amely a 
következőket tartalmazza:

E rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül minden tagállam egy, 
a 2014. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakra vonatkozó operatív 
programot nyújt be a Bizottságnak, 
amelyet a regionális és helyi illetékes 
hatóságokkal és más közigazgatási 
hatóságokkal, valamint a civil társadalmat 
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képviselő szervezetekkel, különösen a 
szegénység elleni küzdelemmel foglalkozó 
és az anyagi támogatás leginkább 
rászoruló személyek számára történő 
szétosztásában részt vevő szervezetekkel 
szorosan együttműködve dolgoz ki, és 
amely a következőket tartalmazza:

Or. en

Módosítás 180
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) A táplálkozásbeli és/vagy az anyagi 
nélkülözés operatív program keretében 
orvosolandó formájának (formáinak) 
meghatározása és kiválasztásuk 
indokolása, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusainak és az 
élelmiszer- és termékelosztás, valamint a 
biztosítani kívánt kísérő intézkedések fő 
jellemzőinek és célkitűzéseinek leírása, a 
14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelés eredményeire figyelemmel;

Or. fr

Módosítás 181
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
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kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az egészséges és minőségi 
élelmiszerek és termékek elosztása, 
valamint a biztosítani kívánt kísérő 
intézkedések fő jellemzőinek és 
célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

Or. fr

Módosítás 182
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása és 
kiválasztásuk indokolása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása, a 14. cikkel 
összhangban elvégzett előzetes értékelés 
eredményeire figyelemmel;

a) Az anyagi nélkülözés operatív program 
keretében orvosolandó formájának 
(formáinak) meghatározása, valamint az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt 
típusainak és az élelmiszer- és 
termékelosztás, valamint a biztosítani 
kívánt kísérő intézkedések fő jellemzőinek 
és célkitűzéseinek leírása;

Or. fr

Módosítás 183
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a leginkább rászoruló személyek javát 
szolgáló helyi és regionális élelmiszer-
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ellátási láncok létrehozását támogató 
cselekvési terv;

Or. fr

Módosítás 184
Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) az élelmiszer-pazarlás csökkentését 
táogató cselekvési terv;

Or. fr

Módosítás 185
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az anyagi nélkülözés egyes orvosolni 
kívánt típusainak megfelelő nemzeti 
program(ok) ismertetése;

b) az táplálkozásbeli és az anyagi 
nélkülözés egyes orvosolni kívánt 
típusainak megfelelő nemzeti program(ok) 
ismertetése;

Or. fr

Módosítás 186
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a partnerszervezetekre vonatkozó 
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kiválasztási szempontok ismertetése, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

Or. fr

Módosítás 187
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) partnerszervezetek és illetékes 
hatóságok;

Or. fr

Módosítás 188
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

törölve

Or. fr

Módosítás 189
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

törölve

Or. fr

Módosítás 190
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;

(c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontok
bemutatása, szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

Or. fr

Módosítás 191
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontokat 
meghatározó mechanizmus bemutatása, 
szükség esetén az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban;

(c) a leginkább rászoruló személyekre 
vonatkozó támogathatósági szempontok
bemutatása, szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerinti 
bontásban;

Or. fr
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Módosítás 192
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási 
szempontok és a kiválasztási 
mechanizmus – szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint 
megkülönböztetett – bemutatása;

törölve

Or. fr

Módosítás 193
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a műveletekre vonatkozó kiválasztási 
szempontok és a kiválasztási 
mechanizmus – szükség esetén az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusa szerint 
megkülönböztetett – bemutatása;

törölve

Or. fr

Módosítás 194
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok, szükség esetén az 

törölve
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anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa 
szerinti bontásban;

Or. fr

Módosítás 195
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a partnerszervezetekre vonatkozó 
kiválasztási szempontok, szükség esetén az 
anyagi nélkülözés orvosolni kívánt típusa 
szerinti bontásban;

törölve

Or. fr

Módosítás 196
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő 
jelleget biztosító mechanizmus 
bemutatása;

törölve

Or. fr

Módosítás 197
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az Európai Szociális Alapnak kiegészítő 
jelleget biztosító mechanizmus 
bemutatása;

törölve

Or. fr

Módosítás 198
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza az irányító hatóság, 
adott esetben az igazoló hatóság, az 
ellenőrző hatóság és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
kifizetéseket teljesít, valamint a 
figyelemmel kísérési eljárás leírását;

törölve

Or. fr

Módosítás 199
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az operatív programok végrehajtására 
vonatkozó rendelkezések ismertetése, 
amely tartalmazza az irányító hatóság, 
adott esetben az igazoló hatóság, az 
ellenőrző hatóság és azon szerv 
megnevezését, amely számára a Bizottság 
kifizetéseket teljesít, valamint a 
figyelemmel kísérési eljárás leírását;

törölve
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Or. fr

Módosítás 200
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

törölve

Or. fr

Módosítás 201
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

törölve

Or. fr

Módosítás 202
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő részvételét 
biztosító intézkedések ismertetése;

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételének ismertetése;

Or. fr

Módosítás 203
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az illetékes regionális, helyi és más 
állami hatóságoknak, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületeknek és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

h) az illetékes regionális és helyi 
hatóságoknak, az őket képviselő 
szervezeteknek és más állami 
hatóságoknak, valamint a civil társadalmat 
képviselő testületeknek és az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
támogató szervezeteknek az operatív 
program előkészítésében történő 
részvételét biztosító intézkedések 
ismertetése;

Or. en

Módosítás 204
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – j pont – ii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az operatív programokból származó 
támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi 
előirányzat összegét az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusa szerinti bontásban, 
valamint a megfelelő kísérő intézkedéseket 
az egész programozási időszakra ismertető 
táblázat.

ii. az operatív programokból származó 
támogatásra vonatkozó teljes pénzügyi 
előirányzat összegét a táplálkozásbeli 
és/vagy az anyagi nélkülözés orvosolni 
kívánt típusa szerinti bontásban, valamint a 
megfelelő kísérő intézkedéseket az egész 
programozási időszakra ismertető táblázat.

Or. fr

Módosítás 205
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

A ba) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Or. fr

Módosítás 206
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 

Az a) pontban említett, élelmiszert és 
termékeket közvetlenül szállító 
partnerszervezetek az anyagi 
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támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

támogatásnyújtást kiegészítő 
tevékenységeket vállalnak, amelyek célja a 
leginkább rászoruló személyek társadalmi 
integrációjának megvalósítása, függetlenül 
attól, hogy az alap támogatja-e ezeket a 
tevékenységeket.

Or. fr

Módosítás 207
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt hatóság 
dolgozza ki az illetékes regionális, helyi és 
más állami hatóságokkal, valamint a civil 
társadalmat képviselő testületekkel és az 
egyenlőség és megkülönböztetésmentesség 
ügyét támogató szervezetekkel 
együttműködésben.

(2) Az operatív programokat a tagállam 
vagy a tagállam által kijelölt hatóság 
dolgozza ki az illetékes regionális és helyi 
hatóságokkal, az őket képviselő 
szervezetekkel és más állami hatóságokkal, 
valamint a civil társadalmat képviselő 
testületekkel és az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
támogató szervezetekkel 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 208
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott sablon szerint készítik el az 
operatív program tervezetét.

törölve

Or. fr
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Módosítás 209
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok az I. mellékletben 
meghatározott sablon szerint készítik el az 
operatív program tervezetét.

törölve

Or. fr

Módosítás 210
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását, figyelembe véve a 
14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelést.

(1) A Bizottság tiszteletben tartja a 
tagállamok által fontosnak tartott 
kritériumokat, értékeli az operatív program 
összhangját e rendelettel, valamint annak 
az alap célkitűzéseihez való hozzájárulását, 
figyelembe véve a 14. cikkel összhangban 
elvégzett előzetes értékelést.

Or. ro

Módosítás 211
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
hozzájárulását, figyelembe véve a 

(1) A Bizottság értékeli az operatív 
program összhangját e rendelettel, valamint 
annak az alap célkitűzéseihez való 
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14. cikkel összhangban elvégzett előzetes 
értékelést.

hozzájárulását.

Or. fr

Módosítás 212
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az operatív program 
módosítására vonatkozó kérelmet 
nyújthatnak be. Ehhez csatolni kell a 
felülvizsgált operatív programot és a 
módosítás indokolását.

(1) A tagállamok – egy nyomonkövetési 
bizottság határozatának fenntartásával –
az operatív program módosítására 
vonatkozó kérelmet nyújthatnak be. Ehhez 
csatolni kell a felülvizsgált operatív 
programot és a módosítás indokolását.

Or. en

Módosítás 213
Petru Constantin Luhan

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az operatív program 
módosítására vonatkozó kérelmet
nyújthatnak be. Ehhez csatolni kell a 
felülvizsgált operatív programot és a 
módosítás indokolását.

(1) A tagállamok az operatív program 
módosítására vonatkozó kérelmeket
nyújthatnak be. E kérelmekhez csatolni 
kell a felülvizsgált operatív programot és a 
módosítás indokolását.

Or. ro

Módosítás 214
Filiz Hakaeva Hyusmenova
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Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indokolást. A Bizottság észrevételeket 
tehet, a tagállam pedig megadja a Bizottság 
számára az összes szükséges további 
információt.

(2) A Bizottság értékeli az (1) bekezdés 
szerint megadott információkat, 
figyelembe véve a tagállam által benyújtott 
indokolást. A Bizottság három hónapos 
határidőn belül észrevételeket tehet, a 
tagállam pedig megadja a Bizottság 
számára az összes szükséges további 
információt.

Or. fr

Módosítás 215
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Platform Konzultáció

Or. en

Módosítás 216
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

törölve
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Or. en

Módosítás 217
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre.

A Bizottság a leginkább rászoruló 
személyek részére biztosított nem pénzügyi 
jellegű segítségnyújtás területén folytatott 
tapasztalatcsere ösztönzése, kapacitás- és 
hálózatépítés elősegítése, valamint a 
lényeges eredmények terjesztése céljából 
uniós szintű platformot hoz létre. A 
platform elérhető a Bizottság által 
létrehozott internetes honlapon, amely 
megad minden szükséges információt az 
alap végrehajtásához és az általa 
támogatott programok megvalósításához. 

Or. fr

Módosítás 218
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ezenfelül évente legalább egy 
alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

A Bizottság évente legalább egy 
alkalommal tanácskozik a 
partnerszervezeteket uniós szinten 
képviselő szervezetekkel az alapból 
származó támogatás megvalósulásáról.

Or. en
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Módosítás 219
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A platform háromévente ül össze a 
tagállamok egyikében – az alap 
működtetésében részt vevő valamennyi fél 
részvételével –, és rendeltetése, hogy a 
gyakorlati vonatkozások és a források 
optimalizálása, valamint a platform 
keretében létrehozott hálózatok 
megerősítése érdekében minden tagállam 
ismertesse az alap saját területén történő 
végrehajtásával kapcsolatos legjobb 
gyakorlati megoldásokat. 

Or. pt

Módosítás 220
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság nyilvános internetes honlapot 
hoz létre és tart fenn, amely kifejezetten a 
platform céljait szolgálja. Az alap 
végrehajtásának megkönnyítése és 
előmozdítása érdekében a honlapon 
minden érdemleges dokumentum és 
információ hozzáférhető.  

Or. fr

Módosítás 221
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Végrehajtási jelentések és mutatók Végrehajtási jelentések

Or. fr

Módosítás 222
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

törölve

Or. fr

Módosítás 223
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok az éves végrehajtási 
jelentés tervezetét a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint készítik el, 
beleértve a közös ráfordítás- és 
eredményességi mutatók jegyzékét.

törölve

Or. fr
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Módosítás 224
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves végrehajtási tervek akkor 
fogadhatóak el, ha tartalmazzák a 
(2) bekezdésben említett sablonnak 
megfelelően előírt valamennyi 
információt, a közös mutatókat is 
beleértve. Amennyiben a jelentés nem 
elfogadható, a Bizottság az éves 
végrehajtási jelentés kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
tájékoztatja erről az érintett tagállamot. 
Amennyiben a Bizottság az előírt 
határidőn belül nem küldi el az értesítést, 
a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

törölve

Or. fr

Módosítás 225
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az éves végrehajtási tervek akkor 
fogadhatóak el, ha tartalmazzák a 
(2) bekezdésben említett sablonnak 
megfelelően előírt valamennyi 
információt, a közös mutatókat is 
beleértve. Amennyiben a jelentés nem 
elfogadható, a Bizottság az éves 
végrehajtási jelentés kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül 
tájékoztatja erről az érintett tagállamot. 
Amennyiben a Bizottság az előírt 
határidőn belül nem küldi el az értesítést, 
a jelentést elfogadottnak kell tekinteni.

törölve
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Or. fr

Módosítás 226
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamoknak a Bizottság által 
elfogadott sablon szerint kell elkészíteniük 
a záró végrehajtási jelentés tervezetét.

törölve

Or. fr

Módosítás 227
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megvizsgálja a záró 
végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétől számított öt hónapon belül 
tájékoztatja a tagállamot az észrevételeiről.

A Bizottság megvizsgálja a záró 
végrehajtási jelentést, és annak 
kézhezvételétől számított három hónapon 
belül tájékoztatja a tagállamot az 
észrevételeiről.

Or. en

Módosítás 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktus útján (6) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
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elfogadja az éves végrehajtási jelentés 
sablonját, beleértve a közös mutatók 
jegyzékét, valamint a záró végrehajtási 
jelentés sablonját. A végrehajtási aktus 
elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kerül sor.

elfogadja az éves végrehajtási jelentés 
sablonját, valamint a záró végrehajtási 
jelentés sablonját. A végrehajtási aktus 
elfogadására a 60. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárás szerint 
kerül sor.

Or. fr

Módosítás 229
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság észrevételeket tehet az 
operatív program végrehajtására 
vonatkozóan. Az irányító hatóság három 
hónapon belül tájékoztatja a Bizottságot a 
végrehajtott korrekciós intézkedésekről.

(7) A Bizottság észrevételeket tehet az 
operatív program végrehajtására 
vonatkozóan.

Or. fr

Módosítás 230
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító hatóságnak az egyes éves 
végrehajtási jelentések és a záró 
végrehajtási jelentések tartalmáról 
összefoglalót kell közzétennie.

törölve

Or. fr
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Módosítás 231
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító hatóságnak az egyes éves 
végrehajtási jelentések és a záró 
végrehajtási jelentések tartalmáról 
összefoglalót kell közzétennie.

törölve

Or. fr

Módosítás 232
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az irányító hatóságnak az egyes éves 
végrehajtási jelentések és a záró 
végrehajtási jelentések tartalmáról 
összefoglalót kell közzétennie.

(8) Az irányító hatóság közzétesz minden
egyes éves végrehajtási jelentést, valamint
a záró végrehajtási jelentést is.

Or. en

Módosítás 233
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges –
többek között a 11. cikkben említett közös 
mutatókra vonatkozó – adatok 

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.
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előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

Or. fr

Módosítás 234
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges –
többek között a 11. cikkben említett közös 
mutatókra vonatkozó – adatok 
előállításához és gyűjtéséhez szükséges 
eljárások rendelkezésre állását.

(1) A tagállamok biztosítják az értékelések 
elvégzéséhez szükséges forrásokat, 
továbbá az értékelésekhez szükséges 
adatok előállításához és gyűjtéséhez 
szükséges eljárások rendelkezésre állását.

Or. fr

Módosítás 235
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Előzetes értékelés

(1) A tagállamok valamennyi operatív 
program vonatkozásában előzetes 
értékelést végeznek.
(2) Az előzetes értékelést az operatív 
programok előkészítéséért felelős hatóság 
felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az 
operatív programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak.
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(3) Az előzetes értékelés a következőket 
méri fel:
a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés 
kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és 
figyelembe véve a szegénység és 
társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi 
nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;
b) a javasolt operatív program belső 
koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó pénzügyi 
eszközökkel;
c) a költségvetési források elosztása és az 
operatív program célkitűzései közötti 
összhangot;
d) a várható teljesítmények 
eredményekhez való hozzájárulását;
e) az operatív program figyelemmel 
kísérését és az értékelések elvégzéséhez 
szükséges adatok gyűjtését végző eljárások 
alkalmasságát.

Or. fr

Módosítás 236
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. cikk törölve
Előzetes értékelés

(1) A tagállamok valamennyi operatív 
program vonatkozásában előzetes 
értékelést végeznek.
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(2) Az előzetes értékelést az operatív 
programok előkészítéséért felelős hatóság 
felelősségi körében kell elvégezni. Ezt az 
operatív programmal egyidejűleg, vezetői 
összefoglalóval együtt kell benyújtani a 
Bizottságnak.
(3) Az előzetes értékelés a következőket 
méri fel:
a) a 2020-ig a szegénység és társadalmi 
kirekesztés kockázatának kitett lakosok 
számának 20 millióval történő 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
megvalósításához való hozzájárulást, 
tekintettel az anyagi nélkülözés 
kiválasztott orvosolni kívánt típusára, és 
figyelembe véve a szegénység és 
társadalmi kirekesztés, valamint az anyagi 
nélkülözés tekintetében felmerülő nemzeti 
szükségleteket;
b) a javasolt operatív program belső 
koherenciáját, valamint annak 
összefüggését más kapcsolódó pénzügyi 
eszközökkel;
c) a költségvetési források elosztása és az 
operatív program célkitűzései közötti 
összhangot;
d) a várható teljesítmények 
eredményekhez való hozzájárulását;
e) az operatív program figyelemmel 
kísérését és az értékelések elvégzéséhez 
szükséges adatok gyűjtését végző eljárások 
alkalmasságát.

Or. fr

Módosítás 237
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a várható teljesítmények 
eredményekhez való hozzájárulását;

d) az elvárt eredmények hozzájárulását az 
alap célkitűzéseinek megvalósításához, 
valamint az alapnak köszönhetően 
létrejött hozzáadott értéket;

Or. fr

Módosítás 238
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Értékelés a programozási időszak során

(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készíthet az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.
(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését.

Or. fr

Módosítás 239
Younous Omarjee
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Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. cikk törölve
Értékelés a programozási időszak során

(1) Az irányító hatóság a programozási 
időszak során értékeléseket készíthet az 
operatív program eredményességéről és 
hatékonyságáról.
(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről. 
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.
(3) A Bizottság saját kezdeményezésére 
elvégezheti az operatív programok 
értékelését.

Or. fr

Módosítás 240
Mojca Kleva Kekuš

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint strukturált felmérést kell 
készítenie a végső kedvezményezettekről.
A Bizottság végrehajtási aktus útján 
fogadja el ezt a sablont. A végrehajtási 
aktus elfogadására a 60. cikk
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás szerint kerül sor.

(2) Az irányító hatóságnak 2017-ben és 
2021-ben a Bizottság által biztosított 
sablon szerint anonim strukturált felmérést 
kell készítenie a végső 
kedvezményezettekről. A Bizottság 
végrehajtási aktus útján fogadja el ezt a 
sablont. A végrehajtási aktus elfogadására 
a 60. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás szerint kerül 
sor.
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Or. en

Módosítás 241
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a kapott eredmények
eredményességéről és 
fenntarthatóságáról, valamint az alap 
hozzáadott értékének felmérése céljából.
Az utólagos értékelést 2023. december 31-
ig kell befejezni.

A Bizottság saját kezdeményezésére és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben, 
külső szakértők segítségével utólagos 
értékelést végez a programok 
hatékonyságáról a végrehajtást nehezítő 
vonatkozások, a kitűzött célok 
megvalósítása, az elért eredmények, 
valamint az alap által létrehozott
hozzáadott értékek felmérése céljából. Az 
utólagos értékelést 2023. december 31-ig 
kell befejezni.

Or. fr

Módosítás 242
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Nyomonkövetési bizottság

(1) A tagállam számára a program 
elfogadásáról szóló határozatra 
vonatkozóan megküldött értesítést követő 
három hónapon belül a tagállam az 
irányító hatósággal egyetértésben 
létrehozza a program végrehajtását 
nyomon követő bizottságot. A 
nyomonkövetési bizottság kidolgozza és 
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elfogadja a saját eljárási rendjét.
(2) A nyomonkövetési bizottság évente 
legalább egyszer ülésezik. Tagjai az 
irányító hatóság, a közreműködő 
szervezetek és a partnerek képviselői. A 
bizottság minden tagja szavazati joggal 
rendelkezik.
(3) A Bizottság tanácsadói minőségben 
részt vesz a nyomonkövetési bizottság 
munkájában.
(4) A nyomonkövetési bizottság az irányító 
hatóság felügyelete alatt áll. 
(5) A nyomonkövetési bizottság 
részletesen megvizsgál minden olyan 
kérdést, amely a program végrehajtására 
hatást gyakorolhat. Az irányító hatóság 
által a programmal kapcsolatban javasolt
minden módosítás tárgyában konzultálni 
kell a bizottsággal, amely véleményt 
bocsát ki vagy ajánlásokat intéz az 
irányítóbizottsághoz a program 
végrehajtása és értékelése tekintetében.  A 
bizottság figyelemmel kíséri az ajánlásait 
követően tett intézkedéseket. A bizottság 
ezenkívül jóváhagyja az irányító hatóság 
által a Bizottság elé terjesztett jelentéseket 
is. 

Or. en

Módosítás 243
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 

(1) A tagállamok gondoskodnak az alap
megvalósítására és a források 
felhasználási módjaira vonatkozó 
információk terjesztéséről, és előmozdítják 
az alapból finanszírozott fellépéseket. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
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kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

Or. ro

Módosítás 244
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A 
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 
szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

(1) A tagállamok – többek között a 
platform segítségével – gondoskodnak az
alapból finanszírozott fellépésekre 
vonatkozó információk terjesztéséről és e 
fellépések előmozdításáról.  A tájékoztatás 
címzettjei a leginkább rászoruló 
személyek, a média és a szélesebb 
közönség. A tájékoztatásnak ki kell 
emelnie az Unió szerepét és biztosítania 
kell az alapból származó hozzájárulás 
láthatóságát.

Or. fr

Módosítás 245
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alap által támogatott 
intézkedésekről a tagállam információt 
szolgáltat, és népszerűsíti azokat. A
tájékoztatás címzettjei a leginkább 
rászoruló személyek, a média és a 

(1) A tagállamok – többek között a 
platform segítségével – gondoskodnak az
alapból finanszírozott fellépésekre 
vonatkozó információk terjesztéséről és e 
fellépések előmozdításáról, valamint helyi
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szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

és regionális szinten biztosítják 
tájékoztatási pontok létrehozását és 
működtetését.   A tájékoztatás címzettjei a 
leginkább rászoruló személyek, a média és 
a szélesebb közönség. A tájékoztatásnak ki 
kell emelnie az Unió szerepét és 
biztosítania kell az alapból származó 
hozzájárulás láthatóságát.

Or. ro

Módosítás 246
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az
irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi 
nélkülözés orvosolni kívánt típusára 
vonatkozó adatokat tartalmazza.

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az
illetékes hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek.

Or. fr

Módosítás 247
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az

Az alapból származó támogatás 
átláthatóságának biztosítása érdekében az
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irányító hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

illetékes hatóság CSV vagy XML 
formátumban nyilvántartást vezet az alap 
által támogatott műveletekről, amelyet egy 
weboldalon hozzáférhetővé tesznek. A 
nyilvántartás legalább a kedvezményezett 
nevére, lakcímére és a kiutalt uniós 
támogatásra, valamint az anyagi nélkülözés 
orvosolni kívánt típusára vonatkozó 
adatokat tartalmazza.

Or. fr

Módosítás 248
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek jegyzékét legalább tizenkét
havonta aktualizálni kell.

A műveletek jegyzékét legalább 6 havonta 
aktualizálni kell.

Or. fr

Módosítás 249
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek jegyzékét legalább tizenkét 
havonta aktualizálni kell.

A műveletek jegyzékét legalább
hathavonta aktualizálni kell.

Or. en

Módosítás 250
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az „európai uniós támogatás” kifejezést 
az Európai Unió jelképével együtt 
egyértelműen feltüntetik az operatív 
program keretében eljuttatott élelmiszerek 
és anyagi javak csomagolásán, valamint 
az elosztó pontokon is.

Or. fr

Módosítás 251
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

(5) Az illetékes hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

Or. fr

Módosítás 252
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az irányító hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

(5) Az illetékes hatóság a (2) bekezdéssel 
összhangban tájékoztatja a 
kedvezményezetteket a műveletek 
jegyzékének közzétételéről. Az irányító 
hatóság tájékoztatási és nyilvánosságra 
hozatali segédanyagokat biztosít, beleértve 
elektronikus formátumú sablonokat, hogy 
megkönnyítse a kedvezményezettek és a 
partnerszervezetek számára a (3) bekezdés 
szerinti kötelezettségeik teljesítését.

Or. fr

Módosítás 253
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az irányító
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az illetékes
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a megbélyegzés teljes 
kiküszöbölése érdekében tiszteletben 
tartják a személyi adatok védelmére 
vonatkozó szabályokat, és a
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

Or. fr

Módosítás 254
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az irányító
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

(6) A személyes adatok e cikk értelmében 
történő feldolgozása során az illetékes
hatóság, valamint a kedvezményezettek és 
a partnerszervezetek a 
95/46/EK irányelvnek megfelelően járnak 
el.

Or. fr

Módosítás 255
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Társfinanszírozás Finanszírozás

Or. es

Módosítás 256
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85 %-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100 %-
ában kerül megállapításra.

Or. fr

Módosítás 257
María Irigoyen Pérez
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az operatív program társfinanszírozási
aránya nem lehet magasabb a támogatható 
közkiadások 85 %-ánál.

(1) Az operatív program finanszírozási
aránya a támogatható közkiadások 100%-a.

Or. es

Módosítás 258
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság operatív programot 
elfogadó határozata rögzíti az operatív 
program esetében alkalmazandó
társfinanszírozási arányt és az alapból 
igénybe vehető támogatás maximális 
összegét.

törölve

Or. es

Módosítás 259
María Irigoyen Pérez

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve
Kifizetések emelése az átmeneti 

költségvetési nehézségekkel küzdő 
tagállamok esetében

(1) A tagállam kérésére az időközi 
kifizetést és a végső egyenleg összegét az 
operatív programra vonatkozó 
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társfinanszírozási arányhoz képest 
10 százalékponttal növelt szintnek 
megfelelő összeggel lehet megemelni. A 
megemelt arány, amely nem lépheti túl a 
100 %-ot, az olyan kifizetési kérelmekre 
vonatkozik, amelyek azzal a számviteli 
időszakkal kapcsolatosak, amelyre a 
tagállam a kérelmét benyújtotta, és az azt 
követő számviteli időszakokra, amelyek 
során a tagállam megfelel az alábbi 
feltételek egyikének:
a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelettel összhangban;
b) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelettel összhangban;
c) a finanszírozási támogatás folyósítása 
az Európai Stabilitási Mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés szerint 
történik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére 
az időközi kifizetések és a végsőegyenleg-
kifizetések révén nyújtott uniós támogatás 
nem haladhatja meg a közpénzekből 
folyósított támogatást és az operatív 
programot jóváhagyó bizottsági 
határozatban előírt, az alapból nyújtott 
támogatás legmagasabb összegét.

Or. es

Módosítás 260
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programból nem ítélhető 
meg támogatás olyan műveletekre, 

(2) Az operatív programból nem ítélhető 
meg támogatás olyan műveletekre, 
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amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett az irányító
hatósághoz benyújtotta, tekintet nélkül 
arra, hogy a kedvezményezett teljesítette-e 
az összes kapcsolódó kifizetést.

amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett az illetékes
hatósághoz benyújtotta, tekintet nélkül 
arra, hogy a kedvezményezett teljesítette-e 
az összes kapcsolódó kifizetést.

Or. fr

Módosítás 261
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az operatív programból nem ítélhető 
meg támogatás olyan műveletekre, 
amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett az irányító
hatósághoz benyújtotta, tekintet nélkül 
arra, hogy a kedvezményezett teljesítette-e 
az összes kapcsolódó kifizetést.

(2) Az operatív programból nem ítélhető 
meg támogatás olyan műveletekre, 
amelyeket fizikailag befejeztek vagy teljes 
egészében végrehajtottak, mielőtt az 
operatív program finanszírozására irányuló 
kérelmet a kedvezményezett az illetékes
hatósághoz benyújtotta, tekintet nélkül 
arra, hogy a kedvezményezett teljesítette-e 
az összes kapcsolódó kifizetést.

Or. fr

Módosítás 262
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A leginkább rászoruló személyeknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr
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Módosítás 263
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A végső kedvezményezetteknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hajléktalanoknak és a gyermekeknek
szánt élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

A leginkább rászoruló személyeknek szánt 
élelmiszert és termékeket maguk a 
partnerszervezetek is beszerezhetik.

Or. fr

Módosítás 265
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az elsőbbséget a regionális és európai 
származású élelmiszereknek kell adni.

Or. ro
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Módosítás 266
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel.

Or. fr

Módosítás 267
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 

Az élelmiszert és termékeket közszervezet 
is megvásárolhatja, és díjmentesen a 
partnerszervezetek rendelkezésére 
bocsáthatja. Ebben az esetben az élelmiszer 
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az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve,
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel, és nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére.

az egységes közös piacszervezésről szóló 
…/.../EU rendelet 15. cikkének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
intervenciós készletekből származó 
termékek felhasználásából, feldolgozásából 
vagy értékesítéséből is származhat, feltéve, 
hogy ez a gazdaságilag legkedvezőbb 
lehetőség, és nem késlelteti indokolatlanul 
az élelmiszerek partnerszervezetekhez való 
szállítását. Minden olyan összeg, amely e 
készletekkel kapcsolatos ügyletből 
származik, a leginkább rászoruló 
személyek javára használandó fel – nem 
használható fel a tagállamok e rendelet 
18, cikkében előírt, a program 
társfinanszírozására vonatkozó 
kötelezettségeinek csökkentésére –, és az 
alap költségvetésének kiegészítése.

Or. fr

Módosítás 268
Salvatore Caronna

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerek beszerzésével megbízott 
partnerszervezetek vagy közszervezetek a 
termékek kiválasztásakor a fogyasztáshoz 
és a helyi és regionális piacokhoz 
kapcsolódó fenntartható, kis- és közepes 
méretű termelést részesítik előnyben. 

Or. it

Módosítás 269
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezt az anyagi támogatásnyújtást
díjmentesen kell eljuttatni a leginkább 
rászoruló személyekhez.

(4) Ezt az anyagi támogatást általában
díjmentesen kell nyújtani a leginkább 
rászoruló személyek számára, illetve a 
piaci ár 10%-át nem meghaladó áron, 
amelyet a kijelölt szervezetek a szóban 
forgó anyagi javak eljuttatása során viselt 
költségek tesznek indokolttá.

Or. fr

Módosítás 270
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 271
Vasilica Viorica Dăncilă

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek – a minőségre és az 
élelmiszerbiztonságra vonatkozó 
követelmények tiszteletben tartásával 
történő – beszerzésének költségei;
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Or. ro

Módosítás 272
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 273
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszer, illetve a hajléktalanok 
vagy a gyermekek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

a) az élelmiszer, illetve a leginkább 
rászoruló személyek számára személyes 
felhasználásra szánt alapvető fogyasztási 
cikkek beszerzésének költségei;

Or. fr

Módosítás 274
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a b) amennyiben egy közszervezet a
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hajléktalanok és a gyermekek számára
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

leginkább rászoruló személyek személyes
felhasználására szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 275
Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára
személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

b) amennyiben egy közszervezet a
leginkább rászoruló személyek személyes
felhasználására szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 276
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) amennyiben közszervezet a
hajléktalanok és a gyermekek számára

b) amennyiben egy közszervezet a
leginkább rászoruló személyek személyes



PE506.037v02-00 92/145 AM\928282HU.doc

HU

személyes felhasználásra szánt élelmiszert 
és alapvető fogyasztási cikket vásárol és
partnerszervezetek számára továbbítja 
azokat, az élelmiszernek és a termékeknek 
a partnerszervezetek raktárába történő 
szállításának költségei, az a) pontban 
említett költségek 1 %-ának megfelelő 
átalányösszegként megadva;

felhasználására szánt élelmiszereket vagy
alapvető fogyasztási cikkeket vásárol, 
amelyeket a partnerszervezetek számára
továbbít, úgy ezen élelmiszereknek és 
cikkeknek a partnerszervezetek raktáraiba
történő szállításának költségei, az a) 
pontban említett költségek 1 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 277
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül eljuttató 
partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

d) a támogatást a leginkább rászoruló 
személyekhez közvetlenül vagy közvetetten
eljuttató partnerszervezetek által vállalt, a 
társadalmi beilleszkedés megvalósítását 
célzó tevékenységek bejelentett költségei, 
az a) pontban említett költségek 5 %-ának 
megfelelő átalányösszegként megadva;

Or. fr

Módosítás 278
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében az éves elosztható források 
legfeljebb 0,35 %-áig az alapból 
finanszírozhatók az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
figyelemmel kísérési, igazgatási és 

(1) A Bizottság kezdeményezésére vagy 
nevében az éves elosztható források 
legfeljebb 0,35 %-áig az alapból 
finanszírozhatók az e rendelet 
végrehajtásához szükséges előkészítő, 
nyomonkövetési, igazgatási és technikai 
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technikai segítségnyújtási, auditálási, 
tájékoztatási, ellenőrzési és értékelési 
intézkedések, valamint a platformhoz 
kapcsolódó tevékenységek, a 10. cikknek 
megfelelően.

segítségnyújtási, auditálási, tájékoztatási, 
ellenőrzési és értékelési intézkedések, 
valamint a platformhoz kapcsolódó 
tevékenységek, a 10. cikknek megfelelően, 
többek között az előírt hároméves ülések 
keretében.

Or. pt

A módosítás a Patrão Neves által a 10. cikk (2a) bekezdéséhez fűzött első módosítással függ 
össze

Módosítás 279
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják az alábbiakat:

törölve

a) az irányításban és az ellenőrzésben 
érintett szervezetek feladatainak leírása, 
valamint a feladatok megosztása az egyes 
szervezeteken belül;
b) a feladatköröknek e szervezeteken 
belüli és e szervezetek közötti 
szétválasztása elvének való megfelelés;
c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások;
d) informatikai rendszerek számviteli 
célokra, pénzügyi adatok és 
mutatószámok tárolására és közlésére, 
figyelemmel kísérési és pénzügyi 
jelentéstételi célokra;
e) jelentéstételi és figyelemmel kísérési 
rendszerek olyan esetben, amikor a felelős 
szervezet egy másik szervezetet bíz meg a 
feladatok elvégzésével;
f) az irányítási és kontrollrendszerek 
működésének ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok;
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g) megfelelő ellenőrzési nyomvonalat 
biztosító rendszerek és eljárások;
h) a szabálytalanságok – beleértve a 
csalást is – megelőzése, azonosítása és 
kijavítása, valamint a jogosulatlanul 
kifizetett összegek és az esetleges kamatok 
visszafizettetése.

Or. fr

Módosítás 280
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják az alábbiakat:

törölve

a) az irányításban és az ellenőrzésben 
érintett szervezetek feladatainak leírása, 
valamint a feladatok megosztása az egyes 
szervezeteken belül;
b) a feladatköröknek e szervezeteken 
belüli és e szervezetek közötti 
szétválasztása elvének való megfelelés;
c) a bejelentett kiadások helytállóságát és 
szabályszerűségét szavatoló eljárások;
d) informatikai rendszerek számviteli 
célokra, pénzügyi adatok és 
mutatószámok tárolására és közlésére, 
figyelemmel kísérési és pénzügyi 
jelentéstételi célokra;
e) jelentéstételi és figyelemmel kísérési 
rendszerek olyan esetben, amikor a felelős 
szervezet egy másik szervezetet bíz meg a 
feladatok elvégzésével;
f) az irányítási és kontrollrendszerek 
működésének ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályok;
g) megfelelő ellenőrzési nyomvonalat 
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biztosító rendszerek és eljárások;
h) a szabálytalanságok – beleértve a 
csalást is – megelőzése, azonosítása és 
kijavítása, valamint a jogosulatlanul 
kifizetett összegek és az esetleges kamatok 
visszafizettetése.

Or. fr

Módosítás 281
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják az alábbiakat:

(2) Az irányítási és kontrollrendszerek 
biztosítják:

Or. en

Módosítás 282
Elisabeth Schroedter

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az operatív programra a tagállamok 
irányító hatóságot, igazoló hatóságot és 
feladatkörében a KSK-alaptól független 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki.
((1) A „KSK-alap” elnevezést a 
későbbiekben az „ESB-alap” (Európai 
Strukturális és Befektetési Alap) új 
elnevezéssel kell helyettesíteni.

Or. en
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Módosítás 283
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A tagállamok felelőssége

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.
(2)
A tagállamoknak meg kell akadályozniuk, 
fel kell deríteniük és orvosolniuk kell a 
szabálytalanságokat, és a jogtalanul 
kifizetett összegeket vissza kell téríttetniük 
a kései fizetésre érvényes kamattal együtt. 
E szabálytalanságokat jelenteniük kell a 
Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
eredményeiről.
Amennyiben valamely, a 
kedvezményezettnek jogtalanul kifizetett 
összeg nem téríttethető vissza, és ez a 
tagállam hibájából vagy hanyagságából 
kifolyólag következik be, a tagállam 
felelőssége, hogy az érintett összeget 
visszatérítse az Unió általános
költségvetésébe.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
írnak elő a tagállamok ebben a 
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bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.
(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak e vizsgálatok eredményeit.
(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
létrehozott elektronikus 
adatcsererendszeren keresztül történik. E
végrehajtási aktusok a 60. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

Or. fr

Módosítás 284
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. cikk törölve
A tagállamok felelőssége

(1) A tagállamok teljesítik az irányítási, 
ellenőrzési és auditálási kötelezettségeket, 
továbbá vállalják az ezek eredményeként 
jelentkező feladatokat, amelyeket a 
költségvetési rendeletben és az e 
rendeletben a megosztott irányítással 
kapcsolatban meghatározott szabályok 
megállapítanak. A megosztott irányítás 
elve szerint a tagállamok felelősek az 
operatív programok irányításáért és 
ellenőrzéséért.
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(2) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt. E szabálytalanságokat 
jelenteniük kell a Bizottságnak és 
folyamatosan tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vonatkozó igazgatási és jogi 
eljárások eredményeiről.
Amennyiben valamely, a 
kedvezményezettnek jogtalanul kifizetett 
összeg nem téríttethető vissza, és ez a 
tagállam hibájából vagy hanyagságából 
kifolyólag következik be, a tagállam 
felelőssége, hogy az érintett összeget 
visszatérítse az Unió általános 
költségvetésébe.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
írnak elő a tagállamok ebben a 
bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.
(3) A tagállamok független vizsgálati és 
panaszkezelési eljárást hoznak létre és 
működtetnek az alapból 
társfinanszírozásban részesített műveletek 
kiválasztásával vagy végrehajtásával 
kapcsolatos panaszokra. Kérésre a 
tagállamnak jelentenie kell a 
Bizottságnak e vizsgálatok eredményeit.
(4) A tagállam és a Bizottság között 
minden hivatalos információcsere a 
Bizottság által végrehajtási aktusok útján 
meghatározott feltételeknek megfelelően 
létrehozott elektronikus 
adatcsererendszeren keresztül történik. E 
végrehajtási aktusok a 60. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
szerint kerülnek elfogadásra.

Or. fr
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Módosítás 285
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az irányító és ellenőrző szervek kijelölése 

és szervezete
(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.
(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.
(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.
(4) A tagállam ellenőrző hatóságként 
olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.
(5) A feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, 
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része.
(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.
(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
közreműködő szervezetre ruházhatja át a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy 
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az irányító hatóság között létrejött írásos 
megállapodással. A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességének, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmének igazolása érdekében.
(8) A tagállamnak írásba kell foglalnia az 
irányító hatósággal, igazoló hatósággal és 
ellenőrző hatósággal fenntartott 
kapcsolataira, az e hatóságok közötti 
kapcsolatokra, valamint az e hatóságok és 
a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó szabályait.

Or. fr

Módosítás 286
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. cikk törölve
Az irányító és ellenőrző szervek kijelölése 

és szervezete
(1) A tagállam nemzeti közigazgatási 
szervet vagy szervezetet jelöl ki irányító 
hatóságként.
(2) A tagállam – a (3) bekezdésben 
foglaltak sérelme nélkül – nemzeti 
közigazgatási szervet vagy szervezetet jelöl 
ki igazoló hatóságként.
(3) A tagállam olyan irányító hatóságot 
jelölhet ki, amely az igazoló hatóság 
feladatait is ellátja.
(4) A tagállam ellenőrző hatóságként 
olyan nemzeti közigazgatási szervet vagy 
szervezetet jelöl ki, amely funkcionálisan 
független az irányító hatóságtól és az 
igazoló hatóságtól.
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(5) A feladatkörök szétválasztásának 
tiszteletben tartásával az irányító hatóság, 
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része.
(6) A tagállam egy vagy több 
közreműködő szervezetet is kijelölhet arra, 
hogy az irányító vagy az igazoló hatóság 
bizonyos feladatait annak felelősségére 
elvégezze. Az irányító hatóság vagy az 
igazoló hatóság és a közreműködő 
szervezetek közötti feladatmegosztást 
hivatalosan, írásban kell rögzíteni.

(7) A tagállam vagy az irányító hatóság az 
operatív program egy részének irányítását 
közreműködő szervezetre ruházhatja át a 
közreműködő szervezet és a tagállam vagy 
az irányító hatóság között létrejött írásos 
megállapodással. A közreműködő 
szervezetnek garanciákat kell nyújtania 
fizetőképességének, illetve az érintett 
területre, valamint az igazgatási és 
pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó 
szakértelmének igazolása érdekében.
(8) A tagállamnak írásba kell foglalnia az 
irányító hatósággal, igazoló hatósággal és 
ellenőrző hatósággal fenntartott 
kapcsolataira, az e hatóságok közötti 
kapcsolatokra, valamint az e hatóságok és 
a Bizottság közötti kapcsolatokra 
vonatkozó szabályait.

Or. fr

Módosítás 287
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A feladatkörök szétválasztásának (5) A feladatkörök szétválasztásának 
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tiszteletben tartásával az irányító hatóság,
az igazoló hatóság, ahol van ilyen, és az 
ellenőrző hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része.

tiszteletben tartásával az irányító hatóság
és az igazoló hatóság lehet ugyanannak a 
közigazgatási szervnek vagy szervezetnek 
a része. Az ellenőrző hatóság teljes 
függetlenségének, valamint értékelő és 
ellenőrző hatáskörének garantálása 
érdekében e hatóságnak az irányító 
hatóságtól és az igazoló hatóságtól eltérő 
közszervezet vagy közhatóság szervezetébe 
kell tartoznia. 

Or. it

Módosítás 288
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 289
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux
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Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 291
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 292
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 293
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 294
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az ellenőrzéseket az 
ellenőrző hatóságtól eltérő szervezet végzi, 
az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy e 
szervezet a szükséges funkcionális 
függetlenséggel rendelkezzen.

törölve

Or. it

Módosítás 295
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Az irányító és igazoló hatóságok 

kijelölésére irányuló eljárás
(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.
(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölés 
alapjául egy független ellenőrző szerv 
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azon jelentése és véleménye szolgál, amely 
értékeli az irányítási és kontrollrendszert, 
beleértve a közreműködő szervezetek 
abban játszott szerepét, valamint a 
rendszer megfelelését a 26., 27., 29. és 
30. cikknek, a Bizottság által az 59. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a belső környezettel, az 
ellenőrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a figyelemmel kíséréssel 
kapcsolatban meghatározott 
kritériumokkal összhangban.
(3) A független ellenőrző testület a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok szerint végzi a munkáját.
(4) A tagállamok határozhatnak arról, 
hogy a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e 
tekinteni.
A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 
két hónapon belül kérheti a független 
ellenőrző szerv jelentését és véleményét, 
valamint az irányítási és kontrollrendszer 
leírását.
E dokumentumok kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 
kritérium már nem teljesül, kivéve abban 
az esetben, ha az érintett testület megteszi 
a szükséges jogorvoslati lépéseket a 
tagállam által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. A tagállam azonnal értesíti a 
Bizottságot, amennyiben próbaidőt 
határoz meg egy kijelölt testület számára, 
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illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Or. fr

Módosítás 296
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. cikk törölve
Az irányító és igazoló hatóságok 

kijelölésére irányuló eljárás
(1) A tagállamok az operatív program 
elfogadásáról szóló határozattól számított 
hat hónapon belül tájékoztatják a 
Bizottságot az irányító hatóság, és adott 
esetben az igazoló hatóság kijelölésének 
időpontjáról és formájáról.
(2) Az (1) bekezdésben említett kijelölés 
alapjául egy független ellenőrző szerv 
azon jelentése és véleménye szolgál, amely 
értékeli az irányítási és kontrollrendszert, 
beleértve a közreműködő szervezetek 
abban játszott szerepét, valamint a 
rendszer megfelelését a 26., 27., 29. és 
30. cikknek, a Bizottság által az 59. cikk 
szerinti felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok útján a belső környezettel, az 
ellenőrzési tevékenységekkel, a 
tájékoztatással és kommunikációval, 
valamint a figyelemmel kíséréssel 
kapcsolatban meghatározott 
kritériumokkal összhangban.
(3) A független ellenőrző testület a 
nemzetközileg elfogadott ellenőrzési 
szabványok szerint végzi a munkáját.
(4) A tagállamok határozhatnak arról, 
hogy a(z) […]/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] szerinti, 
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ESZA által társfinanszírozásban 
részesített operatív program 
vonatkozásában kijelölt irányító hatóságot 
vagy igazoló hatóságot e rendelet 
alkalmazásában kijelöltnek kell-e 
tekinteni.
A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételétől számított 
két hónapon belül kérheti a független 
ellenőrző szerv jelentését és véleményét, 
valamint az irányítási és kontrollrendszer 
leírását.
E dokumentumok kézhezvételétől 
számított két hónapon belül a Bizottság 
észrevételeket tehet.
(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 
kritérium már nem teljesül, kivéve abban 
az esetben, ha az érintett testület megteszi 
a szükséges jogorvoslati lépéseket a 
tagállam által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. A tagállam azonnal értesíti a 
Bizottságot, amennyiben próbaidőt 
határoz meg egy kijelölt testület számára, 
illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Or. fr

Módosítás 297
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállam felügyeli a kijelölt 
testületet, és hivatalos határozatban 
visszavonja az kijelölést, ha a (2) 
bekezdésben említett egy vagy több 

5. A tagállam felügyeli a kijelölt testületet, 
és hivatalos határozatban visszavonja az 
kijelölést, ha a (2) bekezdésben említett 
egy vagy több kritérium már nem teljesül, 
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kritérium már nem teljesül, kivéve abban 
az esetben, ha az érintett testület megteszi a 
szükséges jogorvoslati lépéseket a tagállam 
által a probléma súlyosságának 
megfelelően meghatározott próbaidőn 
belül. A tagállam azonnal értesíti a 
Bizottságot, amennyiben próbaidőt határoz 
meg egy kijelölt testület számára, illetve 
amennyiben visszavonja az akkreditációt.

kivéve abban az esetben, ha az érintett 
testület megteszi a szükséges jogorvoslati 
lépéseket a tagállam által a probléma 
súlyosságának megfelelően meghatározott, 
de három hónapot meg nem haladó
próbaidőn belül. A tagállam azonnal 
értesíti a Bizottságot, amennyiben 
próbaidőt határoz meg egy kijelölt testület 
számára, illetve amennyiben visszavonja az 
akkreditációt.

Or. it

Módosítás 298
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 299
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 300
Giommaria Uggias
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztviselői vagy meghatalmazott 
képviselői előzetes értesítés nélkül
ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek. Az ilyen 
ellenőrzések vagy helyszíni ellenőrzések 
különösen az irányítási és 
kontrollrendszerek eredményes 
működésének vizsgálatára az operatív 
programban vagy annak egy részében, a 
műveletek ellenőrzésére, valamint a 
műveletek vagy operatív programok 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának értékelésére 
terjedhetnek ki. A tagállamok tisztviselői 
vagy meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

Or. it

Módosítás 301
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Együttműködés az ellenőrző hatósággal

(1) A Bizottság együttműködik az 
ellenőrző hatóságokkal ellenőrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és 
kontrollrendszereken végzett ellenőrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.
(2) A Bizottság és az ellenőrző hatóság 
rendszeresen és – eltérő megállapodás 
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hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeül, hogy megvizsgálják 
az éves ellenőrzési jelentést, véleményt és 
ellenőrzési stratégiát, valamint véleményt 
cseréljenek az irányítási és 
kontrollrendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos kérdésekről.

Or. fr

Módosítás 302
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

34. cikk törölve
Együttműködés az ellenőrző hatósággal

(1) A Bizottság együttműködik az 
ellenőrző hatóságokkal ellenőrzési terveik 
és módszereik összehangolása érdekében, 
és gondoskodik az irányítási és 
kontrollrendszereken végzett ellenőrzések 
eredményeinek azonnali megosztásáról.
(2) A Bizottság és az ellenőrző hatóság 
rendszeresen és – eltérő megállapodás 
hiányában – évente legalább egy 
alkalommal összeül, hogy megvizsgálják 
az éves ellenőrzési jelentést, véleményt és 
ellenőrzési stratégiát, valamint véleményt 
cseréljenek az irányítási és 
kontrollrendszerek fejlesztésével 
kapcsolatos kérdésekről.

Or. fr

Módosítás 303
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux



AM\928282HU.doc 111/145 PE506.037v02-00

HU

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A tagállamok elvégzik az adminisztratív és 
fizikai ellenőrzéseket annak biztosítására, 
hogy az operatív programok végrehajtása 
az alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően történjen, és meghatározzák 
a szabálytalanságok esetén alkalmazandó 
szankciókat.

Or. fr

Módosítás 304
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A tagállamok elvégzik az adminisztratív és 
fizikai ellenőrzéseket annak biztosítására, 
hogy az operatív programok végrehajtása 
az alkalmazandó szabályoknak 
megfelelően történjen, és meghatározzák 
a szabálytalanságok esetén alkalmazandó 
szankciókat.

Or. fr

Módosítás 305
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 90 %-át, amely megfelel 
a kifizetési kérelemben szereplő 
támogatható közkiadásnak. Az éves 
egyenleget a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

(1) Időközi kifizetésként a Bizottság 
visszatéríti az operatív programot 
jóváhagyó határozatban szereplő 
társfinanszírozási arány felhasználásával 
kiszámolt összeg 100 %-át, amely megfelel 
a kifizetési kérelemben szereplő 
támogatható közkiadásnak. Az éves 
egyenleget a 47. cikk (2) bekezdése szerint 
állapítja meg.

Or. en

Módosítás 306
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források.

(1) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források.

Or. fr

Módosítás 307
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 

(1) Az illetékes hatóság biztosítja, hogy a 
partnerszervezeteknek nyújtott 
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támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források.

támogatások esetében a 
kedvezményezetteknek folyamatosan 
rendelkezésére álljanak a műveletek 
megfelelő végrehajtását biztosító elegendő 
források.

Or. fr

Módosítás 308
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazoló hatóság rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplő 
azon összegekről, amelyeket közpénzekből 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

(1) Az illetékes hatóság rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplő 
azon összegekről, amelyeket közpénzekből 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

Or. fr

Módosítás 309
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az igazoló hatóság rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplő 
azon összegekről, amelyeket közpénzekből 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

(1) Az illetékes hatóság rendszeresen 
benyújt időközi kifizetésekre vonatkozó 
kifizetési kérelmeket a számláin szereplő 
azon összegekről, amelyeket közpénzekből 
folyósított támogatásként fizettek ki a 
kedvezményezetteknek a június 30-ával 
lezárult számviteli évben.

Or. fr
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Módosítás 310
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóságnak az utolsó 
időközi kifizetési kérelmet az előző 
számviteli év végét követő év július 31-ig 
kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első 
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

(2) Az illetékes hatóságnak az utolsó 
időközi kifizetési kérelmet az előző 
számviteli év végét követő év július 31-ig 
kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első 
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

Or. fr

Módosítás 311
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóságnak az utolsó 
időközi kifizetési kérelmet az előző 
számviteli év végét követő év július 31-ig 
kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első 
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

(2) Az illetékes hatóságnak az utolsó 
időközi kifizetési kérelmet az előző 
számviteli év végét követő év július 31-ig 
kell benyújtania, de minden esetben a 
következő számviteli évre vonatkozó első 
időközi kifizetési kérelmet megelőzően.

Or. fr

Módosítás 312
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

(3) Az első időközi kifizetési kérelem nem 
készíthető el mindaddig, amíg a 32. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően a
Bizottságot nem értesítik az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság
kijelöléséről.

(3) Az első időközi kifizetési kérelem nem 
készíthető el mindaddig, amíg a 
Bizottságot nem értesítik az illetékes 
hatóságok kijelöléséről.

Or. fr

Módosítás 313
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az első időközi kifizetési kérelem nem 
készíthető el mindaddig, amíg a 32. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően a
Bizottságot nem értesítik az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság
kijelöléséről.

3. Az első időközi kifizetési kérelem nem 
készíthető el mindaddig, amíg a 
Bizottságot nem értesítik az illetékes 
hatóságok kijelöléséről.

Or. fr

Módosítás 314
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
A kifizetési határidő megszakítása

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet 
szerinti felhatalmazás révén legfeljebb 
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kilenc hónapra megszakíthatja az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:
a) valamely nemzeti vagy uniós ellenőrző 
szerv jelentésében az irányítási és 
kontrollrendszerek működésének súlyos 
hiányosságaira utaló információk 
találhatók;
b) a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek további 
vizsgálatokat kell elvégeznie, miután 
olyan információ jut a tudomására, amely 
szerint egy adott kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;
c) a 45. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be.
(2) A felhatalmazás által engedélyezésre
jogosult tisztviselő korlátozhatja a 
megszakítást az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. A 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a tagállamot és az 
irányító hatóságot a kifizetés 
megszakításának okáról és fel kell kérnie 
őket a helyzet orvoslására. A megszakítást 
a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.

Or. fr

Módosítás 315
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43. cikk törölve
A kifizetési határidő megszakítása

(1) Valamely időközi kifizetési kérelem 
fizetési határidejét az engedélyezésre 
jogosult tisztviselő a költségvetési rendelet 
szerinti felhatalmazás révén legfeljebb 
kilenc hónapra megszakíthatja az alábbi 
feltételek teljesülése esetén:
a) valamely nemzeti vagy uniós ellenőrző 
szerv jelentésében az irányítási és 
kontrollrendszerek működésének súlyos 
hiányosságaira utaló információk 
találhatók;
b) a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek további 
vizsgálatokat kell elvégeznie, miután 
olyan információ jut a tudomására, amely 
szerint egy adott kifizetési kérelemben 
szereplő kiadás súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik;
c) a 45. cikk (1) bekezdésében előírt 
dokumentumok valamelyikét nem 
nyújtották be.
(2) A felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő korlátozhatja a 
megszakítást az (1) bekezdésben 
hivatkozott okok által érintett kifizetési 
kérelemben szereplő kiadásokra. A 
felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselőnek haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a tagállamot és az 
irányító hatóságot a kifizetés 
megszakításának okáról és fel kell kérnie 
őket a helyzet orvoslására. A megszakítást 
a felhatalmazás által engedélyezésre 
jogosult tisztviselő megszünteti, miután a 
szükséges intézkedéseket végrehajtották.

Or. fr
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Módosítás 316
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése

(1) A Bizottság felfüggeszthet minden 
időközi kifizetést vagy azok egy részét, 
amennyiben:
a) az operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;
b) egy kiadási kimutatásban szereplő 
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;
c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 43. cikk szerinti 
megszakítást;
d) súlyos hiányosságok tapasztalhatók a 
figyelemmel kísérésre szolgáló rendszer 
minőségében és megbízhatóságában vagy 
a mutatókra vonatkozó adatokban.
(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.
(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.

Or. fr



AM\928282HU.doc 119/145 PE506.037v02-00

HU

Módosítás 317
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. cikk törölve
A kifizetések felfüggesztése

(1) A Bizottság felfüggeszthet minden 
időközi kifizetést vagy azok egy részét, 
amennyiben:
a) az operatív program irányítási és 
kontrollrendszerében olyan súlyos 
hiányosság tapasztalható, amelyre nézve 
nem hoztak korrekciós intézkedéseket;
b) egy kiadási kimutatásban szereplő 
kiadás olyan súlyos pénzügyi 
következményekkel járó 
szabálytalansághoz kapcsolódik, amelyet 
nem korrigáltak;
c) a tagállam nem hozta meg a szükséges 
intézkedéseket azon helyzet orvoslására, 
amely indokolta a 43. cikk szerinti 
megszakítást;
d) súlyos hiányosságok tapasztalhatók a 
figyelemmel kísérésre szolgáló rendszer 
minőségében és megbízhatóságában vagy 
a mutatókra vonatkozó adatokban.
(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.
(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.
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Or. fr

Módosítás 318
Iosif Matula

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ha bizonyított, hogy a finanszírozás 
nem felel meg a 3. cikkben meghatározott 
célkitűzéseknek.

Or. ro

Módosítás 319
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság kérésére a tagállam további 
információkat nyújt be a Bizottságnak.
Amennyiben a tagállam a Bizottság által 
megadott határidőig nem nyújtja be a kért 
információkat, a Bizottság az akkor 
rendelkezésére álló információk alapján
nem hoz meg a számlák elfogadásáról
határozatot mindaddig, amíg a kérésre 
válasz nem érkezik.. 

Or. it

Módosítás 320
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az igazoló hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyek a kedvezményezetteknél a 
műveletek végrehajtása során felmerültek, 
és amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

a) az illetékes hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyek a kedvezményezetteknél a 
műveletek végrehajtása során felmerültek, 
és amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

Or. fr

Módosítás 321
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az igazoló hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyek a kedvezményezetteknél a 
műveletek végrehajtása során felmerültek, 
és amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

a) az illetékes hatóság számláiban szereplő 
támogatható kiadások teljes összegét, 
amelyek a kedvezményezetteknél a 
műveletek végrehajtása során felmerültek, 
és amelyeket azok kifizettek, a műveletek 
végrehajtása során felmerült, támogatható 
közkiadások teljes összege, és a 
kedvezményezetteknek kifizetett, 
támogatható, közpénzekből származó 
hozzájárulás;

Or. fr

Módosítás 322
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

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

(2) Az igazoló hatóság feltüntetheti a 
számlákban az adott számviteli évben 
benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő 
teljes kiadás 5 %-át meg nem haladó 
tartalékot abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében van folyamatban.
Az érintett összeget ki kell zárni az
(1) bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

(2) Az illetékes hatóság feltüntetheti a 
számlákban az adott számviteli évben 
benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő 
teljes kiadás 5 %-át meg nem haladó 
tartalékot abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében van folyamatban.
Az érintett összeget ki kell zárni az
(1) bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

Or. fr

Módosítás 323
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az igazoló hatóság feltüntetheti a 
számlákban az adott számviteli évben 
benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő 
teljes kiadás 5 %-át meg nem haladó 
tartalékot abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében van folyamatban.
Az érintett összeget ki kell zárni az
(1) bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

(2) Az illetékes hatóság feltüntetheti a 
számlákban az adott számviteli évben 
benyújtott kifizetési kérelmekben szereplő 
teljes kiadás 5 %-át meg nem haladó 
tartalékot abban az esetben, ha a kiadás 
jogszerűségének és szabályszerűségének 
értékelése egy, az ellenőrző hatóság által 
végzett eljárás keretében van folyamatban.
Az érintett összeget ki kell zárni az
(1) bekezdés a) pontjában említett teljes 
támogatható kiadásból. Ezen összegek 
véglegesen a következő évi beszámolóban 
kerülnek befogadásra vagy kizárásra.

Or. fr
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Módosítás 324
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve
A dokumentumok elérhetősége

(1) 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 számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb 
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
megszakad.
(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan 
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező 
dokumentumokat.
(3) A dokumentumokat olyan formában 
kell megőrizni, amely az adatalanyok 
azonosítását csak addig teszi lehetővé, 
ameddig az adatgyűjtés eredeti célja, 
illetve a továbbfeldolgozás célja indokolja.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendők általánosan elfogadottnak.
(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan 
elfogadott adathordozón tárolt 



PE506.037v02-00 124/145 AM\928282HU.doc

HU

dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét 
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfeleljenek 
a nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok ellenőrzés 
céljára megbízhatóan felhasználhatók 
legyenek.

(6) Amennyiben a dokumentumok csak 
elektronikus változatban elérhetők, az 
alkalmazott számítógépes rendszereknek 
meg kell felelniük az elfogadott biztonsági 
szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolt dokumentumok megfeleljenek a 
nemzeti jogszabályok által előírt 
követelményeknek, és ellenőrzés céljára 
megbízhatóan felhasználhatók legyenek.

Or. fr

Módosítás 325
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. cikk törölve
A dokumentumok elérhetősége

(1) 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 számlák 47. cikk szerinti 
bizottsági elfogadásáról szóló határozat 
évének december 31-én, illetve legkésőbb 
a végsőegyenleg-kifizetés napján 
kezdődik.
E hároméves időszak bírósági vagy 
adminisztratív eljárás esetén vagy a 
Bizottság megfelelően indokolt kérelmére 
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megszakad.
(2) A dokumentumokat vagy eredeti 
példányban vagy az eredetinek megfelelő, 
hitelesített példányban vagy általánosan 
elfogadott adathordozón kell megőrizni, 
beleértve az eredeti dokumentumok 
elektronikus változatát, illetve a csak 
elektronikusan változatban létező 
dokumentumokat.
(3) A dokumentumokat olyan formában 
kell megőrizni, amely az adatalanyok 
azonosítását csak addig teszi lehetővé, 
ameddig az adatgyűjtés eredeti célja, 
illetve a továbbfeldolgozás célja indokolja.
(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 59. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
megállapítására, hogy mely adathordozók 
tekintendők általánosan elfogadottnak.
(5) A nemzeti hatóságok dolgozzák ki azt 
az eljárást, amely az általánosan 
elfogadott adathordozón tárolt 
dokumentumoknak az eredeti 
dokumentumokkal való egyezőségét 
tanúsítja; az eljárás biztosítja, hogy a 
tárolókon őrzött változatok megfeleljenek 
a nemzeti jogszabályokban előírt 
követelményeknek, és azok ellenőrzés 
céljára megbízhatóan felhasználhatók 
legyenek.
(6) Amennyiben a dokumentumok csak 
elektronikus változatban elérhetők, az 
alkalmazott számítógépes rendszereknek 
meg kell felelniük az elfogadott biztonsági 
szabványoknak, amelyek biztosítják, hogy 
a tárolt dokumentumok megfeleljenek a 
nemzeti jogszabályok által előírt 
követelményeknek, és ellenőrzés céljára 
megbízhatóan felhasználhatók legyenek.

Or. fr
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Módosítás 326
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a műveletek 
vagy az operatív program esetében feltárt 
egyedi, illetve a rendszerből adódó 
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 alapot 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.

törölve

Or. fr

Módosítás 327
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok elvégzik a műveletek 
vagy az operatív program esetében feltárt 
egyedi, illetve a rendszerből adódó 
szabálytalanságokkal kapcsolatban 
szükséges pénzügyi korrekciókat. A 
pénzügyi korrekciók a művelet vagy az 
operatív program számára közpénzből 
nyújtott hozzájárulás részben vagy 
egészben történő megszüntetését jelentik. 

törölve
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A tagállamnak figyelembe kell vennie a 
szabálytalanságok jellegét és súlyosságát, 
valamint az alapot 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. fr

Módosítás 328
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 329
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. fr

Módosítás 330
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésnek megfelelően törölt 
hozzájárulás nem használható fel újra 
sem a korrekció tárgyát képező 
művelethez, sem – amennyiben a pénzügyi 
korrekció az egész rendszert érintő 
szabálytalanság miatt szükséges – az egész 
rendszert érintő szabálytalanság által 
érintett más művelethez.

törölve

Or. fr

Módosítás 331
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) bekezdésnek megfelelően törölt 
hozzájárulás nem használható fel újra 
sem a korrekció tárgyát képező 
művelethez, sem – amennyiben a pénzügyi 
korrekció az egész rendszert érintő 
szabálytalanság miatt szükséges – az egész 
rendszert érintő szabálytalanság által 
érintett más művelethez.

törölve

Or. fr
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Módosítás 332
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság pénzügyi korrekciója nem 
érinti a tagállam e cikk szerinti behajtási 
kötelezettségét.

törölve

Or. fr

Módosítás 333
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság pénzügyi korrekciója nem 
érinti a tagállam e cikk szerinti behajtási 
kötelezettségét.

törölve

Or. fr

Módosítás 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciói

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
pénzügyi korrekciókat hajt végre valamely 
operatív programnak nyújtott támogatás 
egészben vagy részben történő 
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visszavonásával és a támogatás 
összegének a tagállam általi 
visszafizettetésével annak érdekében, hogy 
kizárja az uniós finanszírozásból a 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglaltakat sértő 
kiadásokat, többek között a tagállamok 
irányítási és kontrollrendszereiben a 
Bizottság vagy az Európai Számvevőszék 
által feltárt hiányosságokkal 
kapcsolatosakat.
(2) A vonatkozó uniós vagy nemzeti jog 
megsértése kizárólag abban az esetben 
vezet pénzügyi korrekcióhoz, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:
a) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az irányító hatóság 
által egy műveletnek az alapból történő 
támogatásra való kiválasztását;
b) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Or. fr

Módosítás 335
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciói

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
pénzügyi korrekciókat hajt végre valamely 
operatív programnak nyújtott támogatás 
egészben vagy részben történő 
visszavonásával és a támogatás 
összegének a tagállam általi 
visszafizettetésével annak érdekében, hogy 
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kizárja az uniós finanszírozásból a 
vonatkozó uniós és nemzeti 
jogszabályokban foglaltakat sértő 
kiadásokat, többek között a tagállamok 
irányítási és kontrollrendszereiben a 
Bizottság vagy az Európai Számvevőszék 
által feltárt hiányosságokkal 
kapcsolatosakat.
(2) A vonatkozó uniós vagy nemzeti jog 
megsértése kizárólag abban az esetben 
vezet pénzügyi korrekcióhoz, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:
a) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az irányító hatóság 
által egy műveletnek az alapból történő 
támogatásra való kiválasztását;
b) a jogsértés befolyásolta vagy 
befolyásolhatta volna az uniós 
költségvetésből visszatérítendőnek ítélt 
kiadás összegét.

Or. fr

Módosítás 336
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 337
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 338
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciókra 

vonatkozó eljárása
(1) A Bizottság – mielőtt pénzügyi 
korrekcióval kapcsolatos határozatot hoz 
– azzal kezdi az eljárást, hogy tájékoztatja 
a tagállamot vizsgálata ideiglenes 
következtetéseiről, és felkéri arra, hogy két 
hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.
(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 értékelésében szereplő 
mértéknél. 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.
(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam által az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül benyújtott 
valamennyi információt.
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(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 lényeges 
információ és észrevétel hozzáférhető-e.
(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 el.
(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 alapból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

Or. fr

Módosítás 339
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. cikk törölve
A Bizottság pénzügyi korrekciókra

vonatkozó eljárása
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(1) A Bizottság – mielőtt pénzügyi 
korrekcióval kapcsolatos határozatot hoz 
– azzal kezdi az eljárást, hogy tájékoztatja 
a tagállamot vizsgálata ideiglenes 
következtetéseiről, és felkéri arra, hogy két 
hónapon belül nyújtsa be észrevételeit.
(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 értékelésében szereplő 
mértéknél. 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.
(3) A Bizottság figyelembe veszi a 
tagállam által az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott határidőn belül benyújtott 
valamennyi információt.
(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 lényeges 
információ és észrevétel hozzáférhető-e.
(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 
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küldött meghívó időpontjától számított két 
hónap elteltével kezdődik el.
(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 alapból az operatív 
programhoz nyújtott támogatás mértékét.

Or. fr

Módosítás 340
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54. cikk törölve
Visszafizetések az uniós költségvetés 

számára – visszatérítések
(1) Az Európai Unió általános 
költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a 
költségvetési rendelet 77. cikkének 
megfelelően kiállított visszafizetési 
felszólításon feltüntetett esedékességi 
időpont előtt kell teljesíteni. Az 
esedékesség a felszólítás kiadását követő 
második hónap utolsó napja.
(2) Késedelmes visszafizetés esetén az 
esedékesség időpontjától a tényleges 
visszafizetés napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan késedelmi kamatot kell 
fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal 
haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az 
Európai Központi Bank az irányadó 
refinanszírozási műveletekre az 
esedékesség napja szerinti hónap első 
munkanapján alkalmaz.

Or. fr
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Módosítás 341
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

54. cikk törölve
Visszafizetések az uniós költségvetés 

számára – visszatérítések
(1) Az Európai Unió általános 
költségvetésébe teljesítendő visszafizetést a 
költségvetési rendelet 77. cikkének 
megfelelően kiállított visszafizetési 
felszólításon feltüntetett esedékességi 
időpont előtt kell teljesíteni. Az 
esedékesség a felszólítás kiadását követő 
második hónap utolsó napja.
(2) Késedelmes visszafizetés esetén az 
esedékesség időpontjától a tényleges 
visszafizetés napjáig terjedő időszakra 
vonatkozóan késedelmi kamatot kell 
fizetni. A kamatláb másfél százalékponttal 
haladja meg azt a kamatlábat, amelyet az 
Európai Központi Bank az irányadó 
refinanszírozási műveletekre az 
esedékesség napja szerinti hónap első 
munkanapján alkalmaz.

Or. fr

Módosítás 342
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve
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Or. fr

Módosítás 343
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonására 

vonatkozó szabályok
(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az előfinanszírozás 
kifizetésére, időközi kifizetésekre vagy az 
éves egyenleg kifizetésére, illetve amelyre 
vonatkozóan nem küldtek a 42. cikk 
értelmében a 38. cikknek megfelelően 
kiállított kifizetési kérelmet.
A kötelezettségvállalás visszavonásánál az 
összeget a Bizottság úgy számolja ki, hogy 
a 2014-es teljes éves hozzájárulásra 
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vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyhatodát hozzáadja 
a 2015–2020 közötti költségvetési 
kötelezettségvállalások mindegyikéhez.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidői nem 
alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájáruláshoz kapcsolódó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra.
(3) Ha az első éves költségvetési 
kötelezettségvállalás a 2015-ös teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozik, az 
(1) bekezdéstől eltérve a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
határidői nem alkalmazandók a 2015-ös 
teljes éves hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra. Ilyen 
esetekben a Bizottság az (1) bekezdés első 
albekezdése szerinti összeget úgy számolja 
ki, hogy a 2015-ös teljes hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyötödét hozzáadja 
a 2016–2020 közötti valamennyi 
költségvetési kötelezettségvállaláshoz.
(4) A kötelezettségvállalásoknak a 
2022. december 31-én még nyitott részét 
vissza kell vonni, ha a 47. cikk 
(2) bekezdésében előírt dokumentumokat 
2023. szeptember 30-ig nem nyújtották be 
a Bizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 345
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. cikk törölve
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A kötelezettségvállalások visszavonására 
vonatkozó szabályok

(1) A Bizottság visszavonja a 
kötelezettségvállalást a második 
albekezdésnek megfelelően kiszámított, 
operatív programhoz kapcsolódó összeg 
bármely olyan része tekintetében, amelyet 
az operatív programra vonatkozó 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő második pénzügyi év december 31-
ig nem használtak fel az előfinanszírozás 
kifizetésére, időközi kifizetésekre vagy az 
éves egyenleg kifizetésére, illetve amelyre 
vonatkozóan nem küldtek a 42. cikk 
értelmében a 38. cikknek megfelelően 
kiállított kifizetési kérelmet.
A kötelezettségvállalás visszavonásánál az 
összeget a Bizottság úgy számolja ki, hogy 
a 2014-es teljes éves hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyhatodát hozzáadja 
a 2015–2020 közötti költségvetési 
kötelezettségvállalások mindegyikéhez.
(2) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
eltérve a kötelezettségvállalás 
visszavonásának határidői nem 
alkalmazandók a 2014-es teljes éves 
hozzájáruláshoz kapcsolódó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra.
(3) Ha az első éves költségvetési 
kötelezettségvállalás a 2015-ös teljes éves 
hozzájárulásra vonatkozik, az 
(1) bekezdéstől eltérve a 
kötelezettségvállalás visszavonásának 
határidői nem alkalmazandók a 2015-ös 
teljes éves hozzájárulásra vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalásra. Ilyen 
esetekben a Bizottság az (1) bekezdés első 
albekezdése szerinti összeget úgy számolja 
ki, hogy a 2015-ös teljes hozzájárulásra 
vonatkozó éves költségvetési 
kötelezettségvállalás egyötödét hozzáadja 
a 2016–2020 közötti valamennyi 
költségvetési kötelezettségvállaláshoz.
(4) A kötelezettségvállalásoknak a 
2022. december 31-én még nyitott részét 
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vissza kell vonni, ha a 47. cikk 
(2) bekezdésében előírt dokumentumokat 
2023. szeptember 30-ig nem nyújtották be 
a Bizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 57. cikk törölve
Kivétel a kötelezettségvállalás 
visszavonása alól
(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegből levonásra kerülnek 
azok az összegek, amelyeket a felelős 
testület nem tudott bejelenteni a 
Bizottságnak a következők miatt:
a) a műveleteket valamely jogi eljárás 
vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási 
fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy 
b) az operatív program egy részének vagy 
egészének végrehajtását súlyosan érintő 
vis maior következtében. A vis maiorra 
hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
igazolniuk kell a vis maior eseménynek az 
operatív program részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit;
c) a levonást egy alkalommal lehet kérni, 
abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy 
a vis maior legfeljebb egy évig tartott, 
vagy több alkalommal a vis maior 
időtartamának megfelelő ideig, illetve a 
művelet végrehajtását felfüggesztő jogi 
vagy közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerős közigazgatási határozat dátuma 
között eltelt évek számának megfelelő 
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alkalommal.
(2) A tagállam az előző év végéig 
bejelentendő összeg vonatkozásában 
január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az 
(1) bekezdésben említett kivételekről.

Or. fr

Módosítás 347
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57. cikk törölve
Kivétel a kötelezettségvállalás 

visszavonása alól
(1) A kötelezettségvállalás visszavonás 
által érintett összegből levonásra kerülnek 
azok az összegek, amelyeket a felelős 
testület nem tudott bejelenteni a 
Bizottságnak a következők miatt:
a) a műveleteket valamely jogi eljárás 
vagy felfüggesztő hatályú közigazgatási 
fellebbezés miatt felfüggesztették; vagy 
b) az operatív program egy részének vagy 
egészének végrehajtását súlyosan érintő 
vis maior következtében. A vis maiorra 
hivatkozó nemzeti hatóságoknak 
igazolniuk kell a vis maior eseménynek az 
operatív program részének vagy egészének 
végrehajtására gyakorolt közvetlen 
következményeit;
c) a levonást egy alkalommal lehet kérni, 
abban az esetben, ha a felfüggesztés vagy 
a vis maior legfeljebb egy évig tartott, 
vagy több alkalommal a vis maior 
időtartamának megfelelő ideig, illetve a 
művelet végrehajtását felfüggesztő jogi 
vagy közigazgatási határozat dátuma és a 
jogerős közigazgatási határozat dátuma 
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között eltelt évek számának megfelelő 
alkalommal.
(2) A tagállam az előző év végéig 
bejelentendő összeg vonatkozásában 
január 31-ig tájékoztatja a Bizottságot az 
(1) bekezdésben említett kivételekről.

Or. fr

Módosítás 348
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonásával 

kapcsolatos eljárás
(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot és az irányító hatóságot, 
amennyiben az 56. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.
(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot és az irányító 
hatóságot a birtokában lévő információk 
alapján visszavonásra kerülő összegről.
(3) A tagállamnak két hónap áll 
rendelkezésére, hogy elfogadja a 
visszavonásra ítélt összeget, vagy 
benyújtsa az észrevételeit.
(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét az operatív programra 
vonatkozóan. Amennyiben nem nyújtanak 
be ilyen tervet, a Bizottság felülvizsgálja a 
finanszírozási tervet és levonja az alapból 
történő hozzájárulást az érintett pénzügyi 
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évre vonatkozóan.
(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtási aktus révén módosítja az 
operatív programot jóváhagyó 
határozatot.

Or. fr

Módosítás 349
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

58. cikk törölve
A kötelezettségvállalások visszavonásával 

kapcsolatos eljárás
(1) A Bizottság a kellő időben tájékoztatja 
a tagállamot és az irányító hatóságot, 
amennyiben az 56. cikkben leírt 
kötelezettségvállalás-visszavonás 
alkalmazásának kockázata fennáll.
(2) A január 31-én rendelkezésre álló 
információk alapján a Bizottság 
tájékoztatja a tagállamot és az irányító 
hatóságot a birtokában lévő információk 
alapján visszavonásra kerülő összegről.
(3) A tagállamnak két hónap áll 
rendelkezésére, hogy elfogadja a 
visszavonásra ítélt összeget, vagy 
benyújtsa az észrevételeit.
(4) A tagállam június 30-ig benyújtja a 
Bizottságnak a felülvizsgált finanszírozási 
tervét, amely a szóban forgó pénzügyi évre 
tartalmazza a támogatás csökkentett 
összegét az operatív programra 
vonatkozóan. Amennyiben nem nyújtanak 
be ilyen tervet, a Bizottság felülvizsgálja a 
finanszírozási tervet és levonja az alapból 
történő hozzájárulást az érintett pénzügyi 
évre vonatkozóan.
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(5) A Bizottság legkésőbb szeptember 30-
ig végrehajtási aktus révén módosítja az 
operatív programot jóváhagyó 
határozatot.

Or. fr

Módosítás 350
Oldřich Vlasák

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követő két hónapon belül 
e két intézmény egyike sem emel ellenük 
kifogást, illetve amennyiben ezen időszak 
lejárta előtt az Európai Parlament és a 
Tanács tájékoztatja a Bizottságot, hogy 
nem emel ellenük kifogást, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatályba lépnek. Az Európai Parlament és a 
Tanács kezdeményezésére a fenti időszak 
két hónappal meghosszabbodik.

Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követő négy hónapon 
belül e két intézmény egyike sem emel 
ellenük kifogást, illetve amennyiben ezen 
időszak lejárta előtt az Európai Parlament 
és a Tanács tájékoztatja a Bizottságot, hogy 
nem emel ellenük kifogást, a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
hatályba lépnek. Az Európai Parlament és a 
Tanács kezdeményezésére a fenti időszak 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
60 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

60a. cikk
Átmeneti szabályok

Ha e rendelet végrehajtása tekintetében 
késedelmek következnek be, akkor a 
Bizottság a PEAD folyamatosságának 
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2013–2014-ben történő biztosítása 
érdekében meghozza a szükséges pénzügyi 
és szabályozási intézkedéseket, ha kell,a 
költségvetés átcsoportosítása, korai 
előfinanszírozás vagy a 121/2012/EU 
rendelet meghosszabbítása révén.

Or. fr

Módosítás 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr

Módosítás 353
Younous Omarjee

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 [...] törölve

Or. fr


