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Módosítás 106
Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 
kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza.

(6) A transznacionális együttműködés az 
Unió kohéziós politikai prioritásaihoz 
kapcsolódó integrált területfejlesztési 
fellépések révén az együttműködés 
erősítését célozza. A makrorégiók 
kialakítása során támogatni kell a közös 
infrastrukturális vagy természeti 
kihívásokkal szembesülő transznacionális 
területeket, mint például az alpesi térség 
esetében.

Or. de

Indokolás

Az alpesi térség sajátos demográfiai és természeti kihívásokkal szembesül. A makrorégiók 
fontos és hasznos eszközök ahhoz, hogy e kihívásokkal transznacionális és a határokon 
átnyúló szinten lehessen szembeszállni. Az alpesi térségben egy makrorégió létrehozása 
jelentős előnyökkel járna a helyi lakosságra nézve.

Módosítás 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Továbbra is támogatni kell, vagy –
ahol szükséges – határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok régióinak hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 

(12) Továbbra is támogatni kell, vagy –
ahol szükséges – határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok régióinak hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 
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Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz.

Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz. 
Amennyiben a régiók közötti 
együttműködés keretében támogatott 
együttműködési projekt számára 
egyértelműen előnyös, más harmadik 
országok régiói is bevonhatók.

Or. en

Módosítás 108
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A harmadik országokat vagy 
területeket célszerű már az 
együttműködési programok előkészítései 
folyamatába is bevonni, ha ezek az 
országok vagy területek elfogadták az 
ilyen programokban történő részvételre 
való felkérést. Ennek érdekében e 
rendeletben egyedi eljárásokat kell 
meghatározni. A legkülső régiókra és a 
harmadik országokra is kiterjedő 
együttműködési programok esetében a 
részt vevő tagállamoknak – a szokásos 
eljárástól eltérve – konzultálniuk kell a 
megfelelő harmadik országokkal, mielőtt 
a programokat benyújtanák a 
Bizottságnak. Annak érdekében, hogy a 
harmadik országoknak az együttműködési 
programokban való szerepvállalása 
eredményesebb és gyakorlatiasabb legyen, 
lehetővé kell tenni, hogy ezek az országok 
a harmadik országokkal tartott 
konzultációs találkozók vagy a regionális 
együttműködési szervezetek keretében 
rendezett megbeszélések hivatalosan 
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elfogadott jegyzőkönyveiben is kifejezésre 
juttathassák az együttműködési 
programok tartalmába való 
beleegyezésüket és a programokhoz való 
esetleges hozzájárulásukat.
Az operatív programok jóváhagyási 
eljárását illetően, valamint a megosztott 
irányítás és az egyszerűsítés elvének 
figyelembevétele mellett, a Bizottságnak 
csak az együttműködési programok 
központi elemeit kell jóváhagynia, az 
egyéb elemeket a részt vevő tagállamnak 
vagy tagállamoknak kell 
jóváhagynia/jóváhagyniuk. A 
jogbiztonság és az átláthatóság érdekében 
olyan rendelkezést kell hozni, amely 
előírja, hogy azokban az esetekben, 
amikor a részt vevő tagállam vagy 
tagállamok módosítják az együttműködési 
program valamelyik olyan elemét, amelyre 
nem vonatkozik a bizottsági határozat, az 
érintett tagállam irányító hatóságának a 
módosításra vonatkozó döntéstől számított 
egy hónapon belül értesítenie kelljen a 
Bizottságot erről a módosításról.

Or. en

Módosítás 109
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az irányító hatóságok felelősek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. 
cikkében felsorolt valamennyi irányító 
hatósági funkció ellátásáért, beleértve az 
irányító hatósági ellenőrzéseket is, az 
egységes előírások teljes programterületre 
kiterjedő alkalmazásának biztosítása 
érdekében. Amennyiben azonban egy 

(30) Az irányító hatóságok felelősek a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. 
cikkében felsorolt, valamennyi funkció 
ellátásáért, beleértve az irányító hatósági 
ellenőrzéseket is, az egységes előírások 
teljes programterületre kiterjedő 
alkalmazásának biztosítása érdekében.
Amennyiben azonban egy európai területi 
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európai területi együttműködési 
csoportosulást jelölnek ki irányító 
hatóságnak, azt fel kell hatalmazni ilyen 
ellenőrzések végzésére, mivel szerveiben 
valamennyi részt vevő tagállam 
képviselteti magát. Az irányító hatóságot 
ott is fel kell hatalmaznia a részt vevő 
tagállamoknak a teljes programozási 
területen az ellenőrzés elvégzésére, ahol 
európai területi együttműködési 
csoportosulás nem került kijelölésre.

együttműködési csoportosulást jelölnek ki 
irányító hatóságnak, az ilyen 
ellenőrzéseket az irányító hatóság 
felelőssége alatt kell elvégezni legalább 
azon tagállamok és harmadik országok 
esetében, melyeknek tagjai vannak az 
európai területi együttműködési 
csoportosulásban, miközben az ellenőrök 
csak a többi tagállamban és harmadik 
országban tevékenykedhetnek. Az irányító 
hatóságot ott is fel kell hatalmaznia a részt 
vevő tagállamoknak a teljes programozási 
területen az ellenőrzés elvégzésére, ahol 
európai területi együttműködési 
csoportosulás nem került kijelölésre.

Or. en

Módosítás 110
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) Tekintettel a valóban közös 
programstruktúrák létrehozásával 
kapcsolatos nehézségekre és 
késedelmekre, az európai területi 
együttműködési cél keretében vállalt 
költségvetési kötelezettségekkel 
kapcsolatos kifizetések indokolására a 
költségvetési kötelezettségvállalástól 
számított három éves időkeretnek kell 
rendelkezésre állnia.

törölve

Or. en

Módosítás 111
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A harmadik országoknak a 
transznacionális és régiók közötti 
együttműködési programokban való 
részvétele tekintetében világossá kell tenni 
a pénzügyi irányításra, programozásra, 
nyomon követésre, értékelésre és 
ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. 
Ezeket a szabályokat meg kell határozni a 
vonatkozó együttműködési programban 
és/vagy a vonatkozó pénzügyi 
megállapodásban, amely a Bizottság, az 
egyes harmadik országok és az adott 
együttműködési program irányító 
hatósága szerinti tagállam között jön létre.

törölve

Or. en

Módosítás 112
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kellően indokolt esetben és a 
határokon átnyúló területek 
koherenciájának biztosítása vagy szigeteik 
különleges helyzetének figyelembevétele 
érdekében kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további 3. NUTS-
szintű régiókat vegyenek fel. Az érintett 
tagállamok kérésére a legkülső régiók 
tengeri határain, a határokon átnyúló
együttműködés elősegítésére és az első 
albekezdés rendelkezéseinek sérelme 
nélkül a Bizottság a második 
albekezdésben említett határozatba az 
említett tagállamok megfelelő 
előirányzatából támogatásra jogosult, 
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határokon átnyúló területként felveheti 
azokat a 3. NUTS-szintű, tengeri határok 
mentén lévő legkülső régiókban 
elhelyezkedő régiókat, amelyek több mint 
150 km-re találhatók egymástól.

Or. en

Módosítás 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kérhetik, hogy a második 
albekezdésben említett határozatban 
felsorolt régiók mellett további, a 
felsoroltakkal szomszédos 3. NUTS-szintű 
régiókat adjanak hozzá valamely, 
határokon átnyúló területhez, ezt a 
kérelmet indokolni kell.

A határokon átnyúló együttműködési 
programtervezet benyújtásakor a 
tagállamok kellően indokolt esetben és a 
határokon átnyúló területek 
koherenciájának biztosítása érdekében
kérhetik, hogy a második albekezdésben 
említett határozatban felsorolt régiók 
mellett további 3. NUTS-szintű régiókat
vegyenek fel.
Az EUMSZ 174. cikke értelmében az 
azonos tengeri medencében fekvő szigetek 
e programok keretében a NUTS-szintekre 
vagy a távolságra vonatkozó korlátozások 
nélkül támogathatók.
Az érintett tagállamok kérésére a legkülső 
régiók tengeri határain, a határokon 
átnyúló együttműködés elősegítésére és az 
első albekezdés rendelkezéseinek sérelme 
nélkül a Bizottság a második 
albekezdésben említett határozatba 
határokon átnyúló területként felveheti 
azokat a régiókat, amelyek támogatást 
kaphatnak azon tagállamok megfelelő 
előirányzatából, amelyek 3. NUTS-szintű, 
tengeri határok mentén elhelyezkedő 
régiói több mint 150 km-re találhatók 
egymástól.

Or. en
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Módosítás 114
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. cikk 4. cikk

Az európai területi együttműködés forrásai Az európai területi együttműködés 
forrásai1

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48 %-át 
teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 7%-át 
teszik ki (azaz összesen 
XX XXX XXX XXX EUR-t2), és a 
következők szerint kerülnek felosztásra:

a) 73,24 % (azaz összesen 
8 569 000 003 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára;

a) 74,05% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR3) a határokon 
átnyúló együttműködés számára;

b) 20,78 % (azaz összesen 
2 431 000 001 EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;

b) 20,36% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR4) a 
transznacionális együttműködés számára;

c) 5,98 % (azaz összesen 
700 000 000 EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

c) 5,59% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR5) a régiók közötti 
együttműködés számára.

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az ERFA keretében kapott 
támogatás legalább 150 %-át kapják. 
Emellett a régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja

(2) A legkülső régiók az európai területi 
együttműködés célkitűzés alá tartozó 
programokra a 2007–2013 időszakban az 
ERFA keretében az együttműködési 
programokra kapott támogatás legalább 
150%-át kapják. Emellett a régiók közötti 
együttműködésre elkülönített összegekből 
50 000 000 EUR-t félretesznek a legkülső 
régiók együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
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alkalmazandó. forrásokra az 5. cikk (1) bekezdése 
alkalmazandó.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
egyetlen határozatot fogad el, amelyben 
meghatározza az összes együttműködési 
programot tartalmazó jegyzéket, és 
amelyben megállapítja az egyes 
programok számára nyújtott teljes ERFA-
támogatás, illetve a 2014. évre szóló 
programonkénti juttatás összegét. A
végrehajtási aktusokat a 30. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban fogadják el.

(3) A Bizottság minden egyes tagállammal 
közli az (1) bekezdés a) és b) pontjában 
említett, határokon átnyúló 
együttműködés és transznacionális 
együttműködés számára meghatározott 
teljes összegekből való részesedését, éves 
bontásban. A tagállamonkénti felosztás 
alapjául a 3. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett
területek lakosságát kell figyelembe venni.

A tagállamok az éves felosztás alapjául a 
3. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 3. cikk (3) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
területek lakosságát veszik figyelembe.

A megadott összegek alapján valamennyi 
tagállam tájékoztatja a Bizottságot arról, 
hogy élt-e és miként élt a 4a. cikkben 
biztosított átcsoportosítási lehetőséggel, és 
hogy ennek eredményeként hogyan 
alakult az alapokból származó támogatás 
elosztása azon határokon átnyúló és 
transznacionális programok között, 
amelyekben az adott tagállam részt vesz. A 
Bizottság a tagállamoktól kapott 
tájékoztatás alapján végrehajtási aktusok 
révén határozatot fogad el, amelyben 
meghatározza az összes együttműködési 
programot tartalmazó jegyzéket, és 
amelyben feltünteti az egyes programok 
számára nyújtott összes ERFA-támogatás 
teljes összegét. A végrehajtási aktusokat a 
30. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(4) Az ERFA által az ENI keretében a 
határokon átnyúló és tengeri medencéket 
érintő programoknak nyújtott támogatást, 
valamint az IPA keretében a határokon 
átnyúló programoknak nyújtott támogatást 
a Bizottság és az érintett tagállamok 
határozzák meg.

(4) Az ERFA által az ENI keretében a 
határokon átnyúló és tengeri medencéket 
érintő programoknak nyújtott
hozzájárulást, valamint az IPA keretében a 
határokon átnyúló programoknak nyújtott 
támogatást a Bizottság és az érintett 
tagállamok határozzák meg. Az egyes 
tagállamok tekintetében meghatározott 
ERFA-hozzájárulást a későbbiekben nem 
lehet átcsoportosítani az érintett 
tagállamok között.

(5) Az Európai Szomszédsági Eszköz és az 
IPA keretében a határokon átnyúló és 

(5) Az Európai Szomszédsági Eszköz és az 
IPA keretében a határokon átnyúló és 
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tengeri medencéket érintő egyes 
programok számára nyújtott ERFA-
támogatás feltétele, hogy legalább azzal 
azonos összeget az Európai Szomszédsági 
Eszköz és az IPA biztosítson. Ez az 
egyenértékűség az Európai Szomszédsági 
Eszközről szóló rendeletben vagy az IPA-
rendeletben meghatározott maximális 
összegig érvényes.

tengeri medencéket érintő egyes 
programok számára nyújtott ERFA-
támogatás feltétele, hogy legalább azzal 
azonos összeget az Európai Szomszédsági 
Eszköz és az IPA biztosítson. Ez az 
egyenértékűség az Európai Szomszédsági 
Eszközről szóló rendeletben vagy az IPA-
rendeletben meghatározott maximális 
összegig érvényes.

(6) Az ERFA által az Európai 
Szomszédsági Eszköz (ENI) és az IPA 
keretében a programoknak nyújtott 
támogatásnak megfelelő éves 
előirányzatokat ezen eszközök megfelelő 
költségvetési sorai tartalmazzák a 2014-es 
költségvetési évben.

(6) Az ERFA által az Európai 
Szomszédsági Eszköz (ENI) és az IPA 
keretében a programoknak nyújtott 
támogatásnak megfelelő éves 
előirányzatokat ezen eszközök megfelelő 
költségvetési sorai tartalmazzák a 2014-es 
költségvetési évben.

(7) 2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt vesz.

(7) 2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot,
és amelyet nem csoportosítottak át a külső 
együttműködési programok ugyanazon 
kategóriájában benyújtott másik program 
céljára, az (1) bekezdés a) pontjában 
említett, belső határokon átnyúló 
együttműködési programokra kell 
átcsoportosítani, amelyekben az érintett 
tagállam(ok) részt vesz(nek).

Ha 2017. június 30-án még létezik olyan 
program a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő, az ENI és IPA 
keretében működő programokon belül, 
amely nem került benyújtásra 
Bizottsághoz, a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás teljes, a 2020-ig 
fennmaradó évekre jutó összegét át kell 
csoportosítani azokra az (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő, belső határokon 
átnyúló programokra, amelyekben az 
érintett tagállam részt vesz.

Ha 2017. június 30-án még létezik olyan 
program a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő, az ENI és IPA 
keretében működő programokon belül, 
amely nem került benyújtásra 
Bizottsághoz, a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás teljes, a 2020-ig 
fennmaradó évekre jutó és a külső 
együttműködési programok ugyanazon 
kategóriájában benyújtott másik program 
céljára át nem csoportosított összegét át 
kell csoportosítani azokra az (1) bekezdés 
a) pontjában szereplő, belső határokon 
átnyúló programokra, amelyekben az 
érintett tagállam részt vesz.
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(8) A (4) bekezdésben említett, a Bizottság 
által elfogadott, határokon átnyúló és 
tengeri medencéket érintő programokat 
meg kell szüntetni, ha:

(8) A (4) bekezdésben említett, a Bizottság 
által elfogadott, határokon átnyúló és 
tengeri medencéket érintő programokat 
meg kell szüntetni, vagy a programhoz 
nyújtott támogatást az alkalmazandó 
szabályoknak és eljárásoknak megfelelően 
csökkenteni kell, ha:

a) a program által lefedett partnerországok 
egyike sem írta alá a vonatkozó 
finanszírozási megállapodást a(z) 
…/2012/EU rendeletben [ENI-rendelet] 
vagy a(z) …/2012/EU rendeletben [IPA-
rendelet] megszabott határidőig; vagy

a) a program által lefedett partnerországok 
egyike sem írta alá a vonatkozó 
finanszírozási megállapodást a(z) 
…/2012/EU rendeletben [ENI-rendelet] 
vagy a(z) …/2012/EU rendeletben [IPA-
rendelet] megszabott határidőig; vagy

b) a program végrehajtása nem lehetséges a 
részt vevő országok kapcsolataiban 
felmerülő problémák miatt.

b) a program tervszerű végrehajtása nem 
lehetséges a részt vevő országok 
kapcsolataiban felmerülő problémák miatt.

Ilyen esetben a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás még le nem kötött éves 
részleteinek megfelelő összeget azokra az
(1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani az 
érintett tagállam kérésére, amelyekben az 
adott tagállam részt vesz.

Ilyen esetben a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás még le nem kötött vagy 
az ugyanazon költségvetési évben lekötött, 
majd teljes egészében vagy részben 
felszabadított éves részleteinek megfelelő
azon összeget, amelyet nem 
csoportosítottak át a külső együttműködési 
programok ugyanazon kategóriájában 
benyújtott másik program céljára, azokra 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani az 
érintett tagállam kérésére, amelyekben az 
adott tagállam részt vesz.

(8a) A Bizottság a …/2013/EU rendelet [a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet] 
143. cikke értelmében létrehozott bizottság 
rendelkezésére bocsátja az ERFA általi 
támogatásban részesülő, határokon 
átnyúló és tengeri medencéket érintő, az 
ENI keretében működő programok, 
valamint az IPA keretében működő ilyen 
határokon átnyúló programok pénzügyi 
végrehajtásának éves összefoglalóját.
__________
1 A költségvetési számadatokat a 2014 és 
2020 közötti időszakra vonatkozó többéves 
pénzügyi keretre és a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet 84. 
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cikkére vonatkozó megállapodás létrejöttét 
követően kell beilleszteni.
2,3,4,5 A számadatok a kohéziós politikára a 
2014 és 2020 közötti időszakban 
rendelkezésre álló globális forrásoktól 
függnek.

Or. en

Módosítás 115
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. cikk 13. cikk

Végrehajtási jelentések Végrehajtási jelentések
(1) 2016. április 30-ig és minden utána 
következő év április 30-ig – egészen 2022-
ig bezárólag – az irányító hatóság éves 
jelentést nyújt be a Bizottsághoz a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (1) bekezdése szerint. A 2016-
ban benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és a 
2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik.

(1) 2016. május 31-ig és minden utána 
következő év május 31-ig – egészen 2022-
ig bezárólag – az irányító hatóság éves 
jelentést nyújt be a Bizottsághoz a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (1) bekezdése szerint. A 2016-
ban benyújtott jelentés a 2014. és 2015. 
pénzügyi évekre, valamint a kiadások 
támogathatóságának kezdeti napja és a 
2013. december 31. közötti időszakra 
vonatkozik1.

(1a) A 2017-ben és 2019-ben benyújtott 
jelentések esetében az (1) bekezdésben 
említett határidő június 30.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információkat tartalmaznak az alábbiakról:

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információkat tartalmaznak az alábbiakról:

a) az együttműködési program 
megvalósítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (2) bekezdése szerint;

a) az együttműködési program 
megvalósítása a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (2) bekezdése szerint;

b) a nagyprojektek és a közös cselekvési 
tervek előkészítése és végrehajtása terén 

b) adott esetben a nagy projektek és a 
közös cselekvési tervek előkészítése és 
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elért eredmények. végrehajtása terén elért eredmények.
(3) A 2017-ben és 2019-ben benyújtott 
éves végrehajtási jelentések a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (3) és (4) bekezdése szerint előírt 
információkat és a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat tartalmazzák 
és értékelik az alábbiakkal együtt:

(3) A 2017-ben, illetve 2019-ben benyújtott 
éves végrehajtási jelentések tartalmazzák 
és értékelik a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 44. 
cikkének (3) és (4) bekezdése szerint előírt 
információkat, és a (2) bekezdésben 
meghatározott információkat, valamint a 
lenti c), f) és h) pontban szereplő 
elemekkel kapcsolatos információkat, 
továbbá – az együttműködési programok 
tartalmától és céljaitól függően –
kiegészülhetnek az alábbiakban 
feltüntetett többi elemmel kapcsolatos 
információkkal is:

a) a működési program alá tartozó 
területfejlesztés – beleértve a fenntartható 
városfejlesztést – és a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztések területén 
alkalmazott integrált megközelítés 
végrehajtása terén elért eredmények;

a) az együttműködési program alá tartozó 
területfejlesztés – beleértve a fenntartható 
városfejlesztést – és a közösségi szinten 
irányított helyi fejlesztések területén 
alkalmazott integrált megközelítés 
végrehajtása terén elért eredmények;

b) a hatóságok és kedvezményezettek 
ERFA-igazgatási és -felhasználási 
kapacitásának megerősítésére hozott 
intézkedések végrehajtása terén elért 
eredmények;

b) a hatóságok és kedvezményezettek 
ERFA-igazgatási és -felhasználási 
kapacitásának megerősítésére hozott 
intézkedések végrehajtása terén elért 
eredmények;

ba) adott esetben hozzájárulás a 
makroregionális és a tengeri medencékre 
vonatkozó stratégiákhoz;

c) az értékelési terv végrehajtása és az 
értékelésekben tett megállapítások nyomon 
követése során elért eredmények;

c) az értékelési terv végrehajtása és az 
értékelésekben tett megállapítások nyomon 
követése során elért eredmények;

d) a nemek közti egyenlőség elősegítése és 
a megkülönböztetés megakadályozása –
beleértve a fogyatékkal élő személyek
hozzáférését – érdekében hozott egyedi 
intézkedések, illetve a nemek közötti 
esélyegyenlőség elvének a működési
programban és műveletekben való 
érvényesülése érdekében végrehajtott 
eljárások;

d) a nemek közti egyenlőség és a
megkülönböztetésmentesség elősegítése –
különösen a fogyatékossággal élő 
személyek hozzáférése – érdekében hozott 
egyedi intézkedések, illetve a nemek 
közötti esélyegyenlőség elvének az 
együttműködési programban és 
műveletekben való érvényesülése 
érdekében végrehajtott eljárások;

e) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések;

e) a fenntartható fejlődés előmozdítása 
érdekében hozott intézkedések;

f) a kommunikációs stratégia keretében f) a kommunikációs stratégia keretében 
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végrehajtott tájékoztatási és közzétételi 
intézkedések eredményei;

végrehajtott tájékoztatási és közzétételi 
intézkedések eredményei;

g) adott esetben a társadalmi innováció 
területén végrehajtott intézkedések terén 
elért eredmények;

g) a társadalmi innováció területén 
végrehajtott intézkedések terén elért 
eredmények;

h) a partnerek részvétele az 
együttműködési programok 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében.

h) a partnerek részvétele az 
együttműködési programok 
végrehajtásában, nyomon követésében és 
értékelésében.

(4) Az éves és záró végrehajtási jelentést a 
Bizottság által végrehajtási aktusok révén 
elfogadott minták alapján kell elkészíteni. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 30. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően fogadják 
el.

(4) Az éves és záró végrehajtási jelentést a 
Bizottság által végrehajtási aktusok révén 
elfogadott minták alapján kell elkészíteni. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 143. 
cikkében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

______________
1 A közös rendelkezésekről szóló rendelet 
101. cikkéről folytatott megbeszélések 
kimenetelétől függően.

Or. en

Módosítás 116
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított 
közös mutatókat megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. A mutatók viszonyítási 
értékét nullára állítják be, a kumulatív 
célértékeket pedig 2022-re határozzák 
meg.

(1) Az e rendelet mellékletében 
megállapított közös outputmutatókat, 
programspecifikus eredménymutatókat és 
adott esetben programspecifikus 
teljesítménymutatókat az e rendelet 
24. cikke (3) bekezdésében és 7. cikke (2) 
bekezdésének b) pontja ii. és iv. 
alpontjában foglaltaknak megfelelően kell 
alkalmazni.

A programspecifikus outputmutatók 
esetében a viszonyítási értéket nullára 
állítják be, a kumulatív célértékeket pedig 
2022-re határozzák meg.

(2) A közös és a programspecifikus 
outputmutatók esetében a viszonyítási 
értéket nullára állítják be. E mutatók
kumulatív számszerűsített célértékeit pedig 
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2022-re kell meghatározni.
A programspecifikus eredménymutatók 
esetében a viszonyítási érték
meghatározására a legutolsó
rendelkezésre álló adatokat használják, a
célértéket pedig, amely ugyanakkor
mennyiségi és minőségi tekintetben is 
kifejezhető, 2022 vonatkozásában 
határozzák meg.

(3) A beruházási prioritásokra vonatkozó
programspecifikus eredménymutatók 
esetében a viszonyítási érték a
rendelkezésre álló legfrissebb adatokon 
alapul, a célokat pedig 2022-re kell 
meghatározni. Mennyiségi és minőségi
célok egyaránt meghatározhatók.

(4) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 29. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közös output-mutatók e 
rendelet mellékletében szereplő listájának 
kiigazítás céljából történő módosítására, 
amennyiben az indokolt a program 
végrehajtása során elért előrehaladás 
eredményes értékelésének biztosítására.

Or. en

Módosítás 117
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A promóciós tevékenységekhez és 
kapacitásépítéshez kapcsolódó műveletek 
esetében a költségek a (2) bekezdés a) és c) 
pontjában meghatározott feltételek 
teljesülése esetén felmerülhetnek a 
programterület Unión kívüli részén is.

(3) A technikai segítségnyújtáshoz vagy a
promóciós tevékenységekhez és 
kapacitásépítéshez kapcsolódó műveletek 
esetében a költségek a (2) bekezdés a) és c) 
pontjában meghatározott feltételek 
teljesülése esetén felmerülhetnek a 
programterület Unión kívüli részén is.

Or. en

Módosítás 118
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési program irányító 
hatósága látja el az irányító hatóságnak és 
az igazoló hatóságnak a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 114. és 115. cikkében 
meghatározott feladatait.

(1) E rendelet 4. cikkének sérelme nélkül
az együttműködési program irányító 
hatósága látja el a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 114. cikkében meghatározott
feladatokat.

(2) Az irányító hatóság az együttműködési 
programban részt vevő tagállamokkal és 
bármely harmadik országgal folytatott 
konzultációt követően közös titkárságot 
hoz létre. 

(2) Az irányító hatóság az együttműködési 
programban részt vevő tagállamokkal és 
bármely harmadik országgal folytatott 
konzultációt követően közös titkárságot 
hoz létre. 

A közös titkárság segíti az irányító 
hatóságot és a monitoringbizottságot 
feladataik ellátásában. A közös titkárság 
tájékoztatást nyújt a lehetséges 
kedvezményezetteknek a program 
keretében biztosítható támogatási 
lehetőségekről, és segíti a 
kedvezményezetteket műveleteik 
végrehajtásában.

A közös titkárság segíti az irányító 
hatóságot és a monitoringbizottságot 
feladataik ellátásában. A közös titkárság 
tájékoztatást nyújt a lehetséges 
kedvezményezetteknek a program 
keretében biztosítható támogatási 
lehetőségekről, és segíti a 
kedvezményezetteket műveleteik 
végrehajtásában.

(3) Amennyiben az irányító hatóságot 
európai területi együttműködési 
csoportosulás alkotja, a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 114. cikke (4) bekezdésének a) 
pontja szerinti ellenőrzéseket az egész 
programterületen az irányító hatóság 
végzi.

(3) Amennyiben az irányító hatóságot 
európai területi együttműködési 
csoportosulás alkotja, a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 114. cikke (4) bekezdésének a) 
pontja szerinti ellenőrzéseket az irányító 
hatóság végzi vagy annak felelőssége alatt 
kell végrehajtani legalább azon 
tagállamok és harmadik országok 
esetében, melyeknek tagjai vannak az 
európai területi együttműködési 
csoportosulásban.

(4) Amennyiben az irányító hatóság nem 
tudja a(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. cikke
(4) bekezdésének a) pontja szerinti 
ellenőrzéseket a teljes programterületen
elvégezni, minden egyes tagállam vagy 
harmadik ország kijelöl egy felelős 
szervezetet vagy személyt (a továbbiakban: 
ellenőr/ellenőrök) a területén a 
kedvezményezetteket érintő ellenőrzések 
elvégzésére.

(4) Amennyiben az irányító hatóság a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 114. cikke
(4) bekezdésének a) pontja szerinti 
ellenőrzéseket nem végzi el a teljes 
programterületen, vagy a (3) bekezdésnek 
megfelelő ellenőrzéseket nem végzi el az 
irányító hatóság vagy annak felelőssége 
alatt nem hajtják végre azon tagállamok 
és harmadik országok esetében, 
melyeknek tagjai vannak az európai 
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területi együttműködési csoportosulásban,
minden egyes tagállam vagy az 
együttműködési programban való 
részvétel iránti felkérést elfogadó
harmadik ország kijelöl egy felelős 
szervezetet vagy személyt (a továbbiakban: 
ellenőr/ellenőrök) a területén a 
kedvezményezetteket érintő ellenőrzések 
elvégzésére. Ez esetben az irányító 
hatóságnak meggyőződik arról, hogy a 
műveletben részt vevő valamennyi 
kedvezményezett kiadásait ellenőrizte 
kijelölt ellenőr. Minden tagállam 
gondoskodik arról, hogy a kiadások a 
dokumentumoknak a kedvezményezettek 
általi benyújtásától számított három 
hónapos időtartam alatt ellenőrizhetők 
legyenek.

Ezek az ellenőröknek lehetőség szerint 
azonosaknak kell lenni azokkal a 
szervekkel, amelyek a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások
célkitűzésével kapcsolatos operatív 
programok keretében ilyen ellenőrzés 
végzéséért felelősek, vagy harmadik 
országok esetében az Unió külső politikai 
eszközei keretében végzett hasonló 
ellenőrzésekért felelős szervekkel.

Ezek az ellenőrök azonosak lehetnek
azokkal a szervekkel, amelyek a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célkitűzésével 
kapcsolatos operatív programok keretében 
ilyen ellenőrzés végzéséért felelősek, vagy 
harmadik országok esetében az Unió külső 
politikai eszközei keretében végzett 
hasonló ellenőrzésekért felelős szervekkel.

Minden tagállam vagy harmadik ország 
felelős a területén végzett ellenőrzésekért.

Minden tagállam vagy az együttműködési 
programban való részvétel iránti felkérést 
elfogadó harmadik ország felelős a 
területén végzett ellenőrzésekért.

Ha a társfinanszírozott termékek vagy 
szolgáltatások biztosítása csak egy teljes 
művelet vonatkozásában vizsgálható, a 
vizsgálatot azon tagállam irányító 
hatóságának vagy ellenőrének kell 
elvégeznie, amelyikben a vezető 
kedvezményezett található.

Ha a társfinanszírozott termékek vagy 
szolgáltatások biztosítása csak egy teljes 
művelet vonatkozásában vizsgálható, a 
vizsgálatot azon tagállam irányító 
hatóságának vagy ellenőrének kell 
elvégeznie, amelyikben a vezető 
kedvezményezett található.

Or. en

Módosítás 119
Riikka Pakarinen
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Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 27. cikk törölve
Kötelezettségvállalás visszavonása
A(z) […]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 127. 
cikke (1) bekezdésének első albekezdésétől 
eltérően, de a 127. cikk (4) bekezdésének 
sérelme nélkül a Bizottság visszavonja 
kötelezettségvállalását az említett cikk 
második albekezdése szerint valamely 
együttműködési programra kiszámított 
összeg bármely részére vonatkozóan, ha 
az nem került felhasználásra kezdeti vagy 
éves előfinanszírozásként, időközi kifizetés 
és éves egyenlegkészítés céljára legkésőbb 
az együttműködési program keretében 
vállalt költségvetési kötelezettségvállalást 
követő harmadik pénzügyi év december 
31-ig, vagy amelyre a fizetési kérelmet 
nem nyújtották be a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 126. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 120
Riikka Pakarinen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás gyakorlásának 
feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(2) A 15. cikk (4) bekezdésében és a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett, 
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elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően, 
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

(3) A 17. cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja.

(3) A 15. cikk (4) bekezdésében és a 17. 
cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja.

A visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő 
napon, illetve az ott megjelölt későbbi 
napon lép érvénybe. A határozat nem érinti 
a már hatályban lévő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

A visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetését követő 
napon, illetve az ott megjelölt későbbi 
napon lép érvénybe. A határozat nem érinti 
a már hatályban lévő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően a Bizottság köteles 
egyidejűleg értesíteni az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadását követően a Bizottság köteles 
egyidejűleg értesíteni az Európai 
Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A 17. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 17. cikk (1) bekezdésének
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított 2 hónapon belül, vagy 
ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére 2
hónappal meghosszabbítható.

Or. en


