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Módosítás 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek, bizonyos vidéki térségek, az 
ipari átalakulás által érintett térségek és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiók, 
lemaradásának csökkentésére. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

(1) A Szerződés 174. cikke úgy 
rendelkezik, hogy az Unió törekedjen a 
gazdasági, társadalmi és területi kohézió 
erősítése érdekében a különböző régiók 
fejlettségi szintje közötti egyenlőtlenségek 
és a legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
vagy szigetek lemaradásának 
csökkentésére, különös figyelmet fordítva 
bizonyos vidéki térségekre, az ipari 
átalakulás által érintett térségekre és a 
súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókra, 
többek között a legkülső régiókra, a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiókra, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiókra. A 
Szerződés 175. cikke előírja, hogy az Unió 
e célkitűzések teljesítését az Európai 
Mezőgazdasági Orientációs és 
Garanciaalap Orientációs Részlege, az 
Európai Szociális Alap, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai 
Beruházási Bank (EBB) és egyéb eszközök 
révén megvalósított fellépésével is 
támogassa.

Or. en

Módosítás 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Unió éves költségvetésére 
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alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 
[…]/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rögzíti1 az Unió éves 
költségvetésének végrehajtására 
vonatkozó általános elveket. Összhangot 
kell teremteni a fenti rendelet és az e 
rendeletre vonatkozó rendelkezések 
között.
___________
1 HL L ...

Or. en

Módosítás 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
amelyekben az Európai Tanács az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiát 
elfogadta, az Uniónak és a tagállamoknak 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést kell megvalósítaniuk az Unió 
harmonikus fejlődésének előmozdítása és a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése 
mellett.

(2) Az Európai Tanács 2010. június 17-i 
ülésének következtetéseivel összhangban, 
amelyekben az Európai Tanács az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiát 
elfogadta, az Uniónak és a tagállamoknak 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést kell megvalósítaniuk az Unió 
harmonikus fejlődésének előmozdítása és a 
regionális egyenlőtlenségek csökkentése 
mellett. A kohéziós politika meghatározó 
szerepet játszik az EU 2020 stratégia 
célkitűzéseinek elérésében, valamint a 
szilárd és önálló kohéziós politika 
előfeltétele e stratégia sikeres 
végrehajtásának.

Or. en

Módosítás 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell 
a különleges intézkedésekből és a
kiegészítő finanszírozásból adódó 
előnyökből, így ellensúlyozva a Szerződés 
349. cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat.

(5) A legkülső régióknak részesülniük kell 
a hatékony különleges intézkedésekből, 
valamint az elégséges kiegészítő 
finanszírozásból adódó előnyökből, hogy 
figyelembe vegyék távoli és elszigetelt 
fekvésüket, valamint társadalmi és 
gazdasági strukturális körülményeiket, 
így ellensúlyozva a Szerződés 349. 
cikkében említett tényezőkből adódó 
hátrányokat.

Or. en

Módosítás 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el, megfogalmazzon

(9) A partnerségi megállapodás, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
partnerséget kell szerveznie az illetékes 
regionális, helyi, városi és más 
közhatóságokat képviselő partnerekkel, 
gazdasági és társadalmi partnerekkel és a 
civil társadalmat képviselő egyéb 
testületekkel, beleértve a környezetvédelmi 
partnereket, nem kormányzati 
szervezeteket, valamint az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket, beleértve adott 
esetben e testületek, hatóságok és 
szervezetek „ernyőszervezeteit” is. Az 
ilyen típusú partnerségek célja egyrészt az, 
hogy tiszteletben tartsák a többszintű 
kormányzás elvét, de a szubszidiaritás és 
az arányosság elvét, valamint a 
tagállamok eltérő jogi és intézményi 
kereteiből fakadó sajátosságokat is, 
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magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

továbbá hogy garantálják, hogy van 
felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A tagállamoknak meg kell jelölniük, hogy 
melyek a leginkább reprezentatív 
partnerek, számításba véve mindazokat az 
intézményeket, szervezeteket és 
csoportokat, amelyek befolyással lehetnek 
a programok előkészítésére, illetve 
amelyekre azok előkészítése és 
végrehajtása hatással lehet. Ennek 
kapcsán a tagállamok adott esetben 
érintett partnerként azonosíthatnak 
bizonyos „ernyőszervezeteket” is, amelyek 
lehetnek az érintett helyi, regionális és 
városi hatóságok különböző társulásai, 
szövetségei vagy egyesületei is, vagy 
egyéb, a kapcsolódó nemzeti 
jogszabályoknak vagy gyakorlatnak 
megfelelően érintett egyéb szervek. A 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust
fogadjon el, amely magatartási kódexet 
határoz meg a partnerségek tagállamok 
általi kialakításának oly módon való 
elősegítése érdekében, hogy azáltal 
biztosított legyen az érintett partnerek 
következetes bevonása a partnerségi 
megállapodások és programok 
előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe. Az 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat semmilyen körülmények között 
és semmiképpen sem szabad visszaható 
hatályúként értelmezni, és semmiképpen 
sem képezhetik pénzügyi kiigazításokhoz 
vezető szabálytalanságok alapját. Az 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus legkorábban az e rendelet 
hatálybalépését követő elfogadása napján 
léphet hatályba. Az elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak 
lehetővé kell tennie a tagállamok számára 
annak meghatározását, hogy a partnerség 
saját intézményi és jogi keretükben, illetve 
nemzeti és regionális hatásköreik alapján 
miként hajtható végre a legmegfelelőbb 
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módon, feltéve hogy a partnerség e 
rendeletben meghatározott céljai 
teljesülnek.

Or. en

Módosítás 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az Unió célja a KSK-alapok
végrehajtásának valamennyi szakaszában, 
a gazdasági és társadalmi kohézió 
érdekében tett erőfeszítéseinek 
összefüggésében az egyenlőtlenségek 
felszámolása, a férfiak és nők közötti 
egyenlőség előmozdítása, valamint a 
nemen, faji vagy etnikai származáson, 
valláson vagy meggyőződésen, 
fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
irányultságon alapuló bármilyen 
megkülönböztetés megszüntetése.

(11) Az Unió célja az európai strukturális 
és beruházási alapok végrehajtásának 
valamennyi szakaszában, a gazdasági és 
társadalmi kohézió érdekében tett 
erőfeszítéseinek összefüggésében az 
egyenlőtlenségek felszámolása, a nők és
férfiak közötti egyenlőség biztosítása mind 
a nemi szempontok programozási és 
végrehajtási folyamatba való 
rendszerszintű integrációja, mind pedig a 
nemek közötti egyenlőségre irányuló 
uniós stratégiával összhangban lévő 
egyedi intézkedéseken keresztül. Ennek 
végrehajtása során az Uniónak törekednie 
kell a nemen, faji vagy etnikai 
származáson, valláson vagy 
meggyőződésen, fogyatékosságon, koron 
vagy szexuális irányultságon alapuló 
bármilyen megkülönböztetés 
megszüntetésére az Európai Unióról szóló 
szerződés 2. cikkében, az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 10. cikkében 
és az Alapjogi Charta 21. cikkében 
meghatározottak szerint.

Or. en

Módosítás 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet védelme és állapotának javítása
céljának az Unió általi előmozdítása révén 
kell megvalósítani, a Szerződés 11. és 19. 
cikkében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. 
Azzal a törekvéssel összhangban, amely 
szerint az Unió költségvetésének 20%-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

(12) Az európai strukturális és beruházási 
alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés 
keretében, a környezet megóvásával, 
védelmével és állapota minőségének 
javításával kapcsolatos cél Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében és 191. cikkének 
(1) bekezdésében megállapítottak szerint, 
figyelembe véve a szennyező fizet elvet. E 
célból – azzal a törekvéssel összhangban, 
amely szerint az Unió költségvetésének 
20%-át a klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani – a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által a beavatkozások vagy 
intézkedések kategóriái alapján végrehajtó 
aktusban elfogadott módszer 
alkalmazásával.

Or. en

Módosítás 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében a KSK-
alapok támogatásait korlátozott számú 
tematikus célkitűzésekre kell 
összpontosítani. Az egyes KSK-alapok
pontos hatályát az alapokra vonatkozó 
szabályokban kell meghatározni, amely 
hatály korlátozódhat csak bizonyos – e 
rendeletben meghatározott – célkitűzésekre 
is.

(13) Az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés stratégiája céljainak és 
célkitűzéseinek elérése érdekében az 
európai strukturális és beruházási alapok 
támogatásait korlátozott számú tematikus 
célkitűzésekre kell összpontosítani, 
amelyek kellő rugalmasságot biztosítanak 
a régiók sajátos szükségleteinek 
befogadására, és megfelelő választ adnak 
azokra. Az egyes európai strukturális és 
beruházási alapok pontos hatályát az 
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alapokra vonatkozó szabályokban kell 
meghatározni, amely hatály korlátozódhat 
csak bizonyos – e rendeletben 
meghatározott – célkitűzésekre is.

Or. en

Módosítás 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Egy közös stratégiai keretet kell 
létrehozni a KSK-alapok hozzájárulásának 
maximalizálása, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállami és a regionális 
szintű programozási folyamatok 
világosabb stratégiai útmutatást kapjanak. 
A közös stratégiai keretnek meg kell 
könnyítie az uniós intervenció KSK-alapok
szerinti szektorális és a területi 
koordinációját, valamint a többi releváns 
uniós szakpolitika és eszközzel való 
koordinációt is.

(14) Egy közös stratégiai keretet kell 
létrehozni az európai strukturális és 
beruházási alapok hozzájárulásának 
maximalizálása, valamint annak biztosítása 
érdekében, hogy a tagállami és a regionális 
szintű programozási folyamatok 
elősegítése érdekében stratégiai irányadó 
elveket nyújtsanak. A közös stratégiai 
keretnek meg kell könnyítenie az uniós 
intervenció európai strukturális és 
beruházási alapok szerinti szektorális és a 
területi koordinációját, valamint a többi 
releváns uniós szakpolitika és eszközzel 
való koordinációt is a Szerződésben 
meghatározott célkitűzésekkel és az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiájában 
kitűzött célokkal összhangban, figyelembe 
véve a legfőbb területi kihívásokat is. A 
közös stratégiai keretet e rendelethez 
csatolt mellékletként kell megfogalmazni.

Or. en

Módosítás 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A közös stratégiai keretnek ezért meg 
kell határoznia azokat az eszközöket, 
amelyek biztosítják a tagállamok és az 
Unió gazdaságpolitikájával való 
koherenciát és következetességet; a KSK-
alapok közötti, valamint más vonatkozó 
uniós politikákkal és eszközökkel történő 
összehangolási mechanizmusokat; a 
horizontális elveket és a több területet 
érintő politikai célkitűzéseket, valamint a 
területi nehézségek kezelésének módját; 
illetve a magas európai hozzáadott 
értékkel bíró indikatív fellépéseket és az 
azok végrehajtására vonatkozó elveket;
valamint az együttműködési prioritásokat.

(15) A közös stratégiai keretnek ezért meg 
kell határoznia az arra vonatkozó
mechanizmusokat, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapok miként 
fognak hozzájárulni az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiában foglalt elvi 
és számszerűsített célok eléréséhez, 
továbbá meg kell határoznia a legfőbb 
területi kihívások kezelésének eszközeit, az 
európai strukturális és beruházási alapok 
integrált felhasználásának előmozdítását 
célzó megoldásokat, a horizontális elveket 
és a több területet érintő szakpolitikai 
célokat, valamint az egyéb kapcsolódó 
uniós szakpolitikákkal és együttműködési 
tevékenységekkel való koordináció 
eszközeit.

Or. en

Módosítás 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A tagállamok és a régiók egyre 
gyakrabban szembesülnek a globalizáció 
hatásával, környezeti és energetikai 
aggályokkal, az elöregedő népességgel és 
a demográfiai változásokkal, a 
technológiai átalakulással és innovációs 
követelményekkel, valamint a társadalmi 
egyenlőtlenségekkel kapcsolatos 
kihívásokkal. E kihívások összetett és 
egymással összefüggő jellege miatt az 
európai strukturális és beruházási alapok 
által támogatott megoldásokat ágazatokon 
és dimenziókon átívelően integrálni kell. 
Ebben az összefüggésben a politikák 
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hatékonyságának és eredményességének 
növelése érdekében lehetővé kell tenni, 
hogy az európai strukturális és beruházási 
alapokat a sajátos területi szükségletekre 
szabott, integrált csomagban kapcsolják 
össze.

Or. en

Módosítás 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
15 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15b) A zsugorodó aktív népesség és a 
teljes népességen belül a nyugdíjasok 
növekvő aránya, valamint a 
népességeloszlással kapcsolatos 
problémák továbbra is próbára teszik a 
tagállamok oktatási és szociális támogató 
struktúráit – és ekként az Unió 
versenyképességét is. Az ilyen demográfiai 
változásokhoz való alkalmazkodás a 
tagállamok és régiók előtt álló alapvető 
kihívások egyike, és ezért azt a 
demográfiai változás által leginkább 
érintett régióknak különösen alaposan 
meg kell fontolniuk.

Or. en

Módosítás 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A közös stratégiai keret alapján, 
partnereivel együttműködve és a 

(16) A közös stratégiai keret alapján, az e 
rendelet 5. cikkében említett partnereivel 
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Bizottsággal folytatott párbeszéd révén 
minden tagállamnak partnerségi szerződést
kell kidolgoznia. A partnerségi 
szerződésnek át kell ültetnie a közös 
stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
az uniós célkitűzéseknek az alapok 
programozása által való elérésére.

együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi megállapodást kell 
kidolgoznia. A partnerségi 
megállapodásnak át kell ültetnie a közös 
stratégia keretben előírt elemeket a nemzeti 
végrehajtási folyamatba, és komoly 
kötelezettségvállalásokat kell tartalmaznia 
az uniós célkitűzéseknek az európai 
strukturális és beruházási alapok 
programozása által való elérésére. A 
partnerségi megállapodásban meg kell 
határozni, hogy milyen megoldások fogják 
biztosítani az intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedés uniós stratégiájával 
való összhangot, hogy az egyes alapokhoz 
kapcsolódó vállalások hogyan 
kapcsolódnak a Szerződéseken alapuló 
célkitűzésekhez, továbbá hogy milyen 
intézkedések történnek a hathatós 
végrehajtás, illetve a partnerség 
alapelvének és a területi fejlesztés 
integrált megközelítésének érvényesítése 
céljából.

Or. en

Módosítás 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást 
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fenntartható fejlődésük 
szükségleteinek megfelelően – garantálni 
tudják az uniós célkitűzésekhez való 
jelentős hozzájárulást. Meg kell határozni 
az előzetes feltételrendszert annak 
biztosítására, hogy az uniós támogatás 
hatékony felhasználásához szükséges 
keretfeltételek meglegyenek. Előzetes
feltételeket csak akkor kell kikötni, ha 
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a Bizottságnak a partnerségi szerződés 
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie. Azokban az esetekben, ahol 
nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

azok közvetlenül összefüggenek a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatálya 
alá tartozó európai strukturális és 
beruházási alapok eredményes 
végrehajtásával, vagy arra közvetlen 
hatással járnak. A Bizottságnak a 
partnerségi megállapodás és a programok
értékelésének keretében meg kell 
vizsgálnia az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan a tagállamok 
által megadott információkat. Azokban az 
esetekben, ahol nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak – az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően – jogában kell 
állnia felfüggeszteni a program javára 
történő kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. 2019-ben
eredményességi tartalékot kell 
előirányozni és elosztani azok között, ahol
az eredményességmérési keretben 
lefektetett részcélértékeket elérték.
Sokféleségük és több országot átfogó 
jellegük miatt az Európai Területi 
Együttműködés programjai számára nem 
kell tartalékot létrehozni. Azokban az 

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. Olyan esetekben, ha az 
eredményességi felülvizsgálat nyomán 
bizonyított, hogy egy prioritás nem érte el 
az eredményességmérési keretben 
lefektetett részcélértékeket, a Bizottságnak 
fel kell szólítania a tagállamot, hogy 
tegyen javaslatot az adott program 
módosítására, és ha a tagállam 3 hónapon 
belül nem válaszol kielégítő módon, a 
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esetekben, ahol a részcélértékek vagy 
célok elérése jelentősen alulmarad, a 
Bizottság felfüggesztheti a programnak 
juttatott kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

Bizottság felfüggesztheti egy program 
valamely prioritásának juttatott időközi 
kifizetések egészét vagy egy részét annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra. A felfüggesztést meg kell 
szüntetni, amint a tagállam megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az Európai Tanács 2012. június 28–
29-i ülésének következtetéseiből adódóan 
az érintett tagállam hiányának 
kiszámításakor nem kell figyelembe venni 
a tagállamoknak az európai strukturális 
és beruházási alapok által finanszírozott 
programok társfinanszírozásához rendelt 
közkiadásait.

Or. en

Módosítás 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokból
származó kiadások hatékonyságát stabil 
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támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. Ezt a 
folyamatot fokozatosan kell véghez vinni, 
kezdve a partnerségi szerződések 
módosításával egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok
módosításáig. Amennyiben, a KSK-alapok 
fokozott felhasználása ellenére, egy 
tagállam nem tesz hatékony lépéseket a 
gazdaságirányítási folyamat 
vonatkozásában, a Bizottságnak jogában 
kell állnia a kifizetések és a 
kötelezettségvállalások teljes egészében 
történő vagy részleges felfüggesztésére. A 
felfüggesztésre irányuló döntéseknek 
arányosnak és célravezetőnek kell lennie, 
ezért figyelembe kell venni az egyes 
programok hatását az érintett tagállam 
gazdasági és szociális helyzetének 
kezelésére, valamint a partnerségi 
szerződés korábbi módosítását is. A 
felfüggesztésre irányuló döntéskor a 
Bizottságnak szintén tiszteletben kell 
tartania a tagállamok egyenjogú 
elbánásban való részesüléshez való jogát, 
és különösen figyelemmel kell lennie a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

gazdaságpolitika támasztja alá, és hogy az 
európai strukturális és beruházási alapok
– amennyiben szükséges – átirányíthatók, 
az olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. A
Stabilitási és Növekedési Paktumból 
eredő, feltételrendszerre vonatkozó 
rendelkezések a Kohéziós Alapra a 
gazdasági kormányzást illető feltételek 
teljesítésével összefüggésben 
alkalmazandóak. E folyamatot 
fokozatosan kell végigvinni, kezdve a 
partnerségi megállapodás, valamint a 
makrogazdasági egyensúlyhiányok, illetve
a szociális és gazdasági nehézségek 
kezelésére irányuló tanácsi ajánlásokat 
támogató programok módosításaira 
összpontosítva.

Or. en

Módosítás 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Annak biztosítására, hogy az Unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó stratégiája 
célkitűzéseinek elérése a középpontba 
kerüljön, közös elemeket kell
meghatározni, amelyek minden 
programra érvényesek. A KSK-alapok 
programozási struktúrái 
következetességének biztosítására a 
programok elfogadására és módosítására 
irányuló eljárásokat össze kell hangolni. 
A programozásnak biztosítania kell az 
összhangot a közös stratégiai kerettel és a 
partnerségi szerződéssel, valamint a KSK-
alapok összehangolását egymással, a 
meglévő többi pénzügyi eszközzel és az 
Európai Beruházási Bankkal.

(20) Az európai strukturális és beruházási 
alapokat a programozási időszakot a 
partnerségi megállapodással összhangban 
lefedő programok keretében kell
végrehajtani. A programokat a
tagállamoknak átlátható eljárások alapján 
kell kidolgozniuk, a tagállami intézményi 
és jogi keretekkel összhangban. A 
tagállamoknak és a Bizottságnak együtt 
kell működniük az európai strukturális és 
beruházási alapokhoz kapcsolódó 
programozás gyakorlati keretének 
koordinált és következetes kialakítása 
érdekében. Mivel a programok tartalma 
szorosan kapcsolódik a partnerségi 
megállapodás tartalmához, a programokat 
legkésőbb a partnerségi megállapodás 
benyújtásától számított három hónapon 
belül be kell nyújtani. Az európai területi 
együttműködési programok benyújtására 
viszont az ilyen programok több országot 
érintő jellegének figyelembe vétele 
érdekében hosszabb határidőt szükséges 
tűzni. Különbséget kell tenni különösen a
partnerségi megállapodás és a programok 
Bizottság határozatától függő alapvető 
elemei és más olyan elemek között, 
amelyekre nem vonatkozik a Bizottság 
határozata, és amelyek a tagállamok 
felelősségi körében módosíthatók. A
programozásnak biztosítania kell az 
összhangot a közös stratégiai kerettel és a 
partnerségi megállapodással, valamint az 
európai strukturális és beruházási alapok 
koordinálását egymással, a meglévő többi 
pénzügyi eszközzel és adott esetben az 
Európai Beruházási Bank által biztosított 
hozzájárulással.

Or. en

Módosítás 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) A kutatás és innováció területén 
végrehajtott, részben vagy egészben az 
Unió általános költségvetéséből 
finanszírozott beruházásokból származó 
hozzáadott érték optimalizálása érdekében 
szinergiákra kell törekedni az európai 
strukturális és beruházási alapok, illetve a 
Horizont 2020 működése között, egyben
tiszteletben tartva ezek eltérő célkitűzéseit. 
A szinergiák kialakítása alapvetően 
egyrészt azáltal történhet majd, hogy 
hasonló művelet és kedvezményezett 
esetében elismerhető lesz a Horizont 2020 
támogatható költségeinek átalánya, 
másrészt a párhuzamos finanszírozás 
azáltal történő elkerülésével, hogy 
lehetőség lesz egy adott műveleten belül a 
különböző uniós eszközökből – köztük az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból és a Horizont 2020-ból –
nyújtott finanszírozás kombinálására. A 
nemzeti és regionális szereplők kutatási és 
innovációs kapacitásainak megerősítése, 
valamint a kevésbé fejlett régiókban a 
„kiválóság lépcsőjének” kiépítése 
érdekében az európai strukturális és 
beruházási alapok és a Horizont 2020 
között valamennyi érintett 
programprioritás tekintetében szoros 
szinergiákat kell kialakítani.

Or. en

Módosítás 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezért különösen szükség van az 
egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal küzdő városok, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ebből a 
célból, és a lehetőségek helyi szintű 
mobilizálásának növelésére, – közös 
szabályok meghatározásával és KSK-
alapokkal való széles körű koordinációval 
– meg kell erősíteni és meg kell könnyíteni 
az adott közösség szintjén irányított helyi 
fejlesztések részvételét. Lényeges alapelv, 
hogy a helyi fejlesztési stratégiák 
végrehajtására irányuló hatáskört a 
közösség érdekeit képviselő helyi 
akciócsoportokra kell ruházni.

(21) Ezért különösen szükség van az 
egyedi földrajzi vagy demográfiai 
problémákkal küzdő városok, funkcionális 
földrajzi egységek és szubregionális 
területek szerepének tisztázására. Ebből a 
célból, és a lehetőségek helyi szintű 
mobilizálásának növelésére, – közös 
szabályok meghatározásával és európai 
strukturális és beruházási alapokkal való 
széles körű koordinációval – meg kell 
erősíteni és meg kell könnyíteni az adott 
közösség szintjén irányított helyi
fejlesztések részvételét. Az adott közösség
szintjén irányított helyi fejlesztésnek 
figyelembe kell vennie a helyi 
szükségleteket és potenciált, valamint a 
megfelelő társadalmi és kulturális 
jellegzetességeket. Lényeges alapelv, hogy 
a helyi fejlesztési stratégiák végrehajtására 
irányuló hatáskört a közösség érdekeit 
képviselő helyi akciócsoportokra kell 
ruházni.

Or. en

Módosítás 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) A stratégiák által lefedett terület és 
népesség meghatározásával kapcsolatos 
részletes szabályokat az alapokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban az 
adott programokban kell meghatározni.

Or. en
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Módosítás 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek a KSK-alapok hatásának 
megtöbbszörözésében, mivel a 
magánszféra és a közszféra forrásainak 
különböző formáit tudják egyesíteni a 
közpolitikai célkitűzések támogatására 
visszaforgatható finanszírozás révén, ami 
hosszú távon az ilyen támogatást sokkal 
fenntarthatóbbá teszi.

(22) A pénzügyi eszközök egyre 
értékesebbek az európai strukturális és 
beruházási alapok hatásának 
megtöbbszörözésében, mivel a 
magánszféra és a közszféra forrásainak 
különböző formáit tudják egyesíteni a 
közpolitikai célkitűzések támogatására, és 
garantálni tudják a pénzügyi eszközök 
visszaforgatható áramát a stratégiai 
beruházások számára, támogatva a hosszú 
távú stratégiai beruházásokat és fokozva 
az Unió növekedési potenciálját. A 
támogatásnyújtást lehetőségként mindig 
meg fenn kell tartani, annak felelősségét 
pedig, hogy a regionális szükségleteknek 
leginkább megfelelő finanszírozási 
rendszer kerüljön alkalmazásra, a helyi 
érintetteknek kell viselniük.

Or. en

Módosítás 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A KSK-alapok által támogatott 
pénzügyi eszközöket az egyedi piaci 
szükségletek költséghatékony kezelésére a 
programok célkitűzéseivel összhangban 
kell használni, és azok nem szoríthatják ki 
a magánszférából származó finanszírozást. 
A támogatási intézkedések pénzügyi 
eszközök révén történő finanszírozására 
vonatkozó döntést ezért előzetes elemzés

(23) Az európai strukturális és beruházási 
alapok által támogatott pénzügyi 
eszközöket arra kell használni, hogy 
költséghatékonyan kezeljék az egyedi 
piaci szükségleteket, és különösen hogy a 
programok célkitűzéseivel összhangban
választ adjanak a piac kudarcaira vagy az 
optimálisnál rosszabb beruházási 
körülményekre, és azok nem szoríthatják 
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alapján kell meghozni. ki a magánszférából származó 
finanszírozást. A támogatási intézkedések 
pénzügyi eszközök révén történő 
finanszírozására vonatkozó döntést ezért 
előzetes értékelés alapján kell meghozni.

Or. en

Módosítás 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A pénzügyi eszközöket úgy kell 
kialakítani és megvalósítani, hogy azok 
megfelelő kockázatmegosztás alapján 
elősegítsék a magánszektor befektetői és a 
pénzügyi intézetek jelentős részvételét. 
Ahhoz, hogy eléggé vonzóak legyenek a 
magánszektor számára, a pénzügyi 
eszközöket rugalmas módon kell 
kialakítani és megvalósítani. Ezért az 
irányító hatóságoknak a pénzügyi eszközök 
megvalósításának legmegfelelőbb 
formáiról kell dönteniük a célrégiók egyedi 
szükségleteinek figyelembevételével, az 
érintett program célkitűzéseivel 
összhangban.

(24) A pénzügyi eszközöket úgy kell 
kialakítani és megvalósítani, hogy azok 
megfelelő kockázatmegosztás alapján 
elősegítsék a magánszektor befektetői és a 
pénzügyi intézetek jelentős részvételét. 
Ahhoz, hogy eléggé vonzóak legyenek a 
magánszektor számára, a pénzügyi 
eszközöket rugalmas módon kell 
kialakítani és megvalósítani, és azoknak 
egyszerűnek, katalizátorhatás biztosítónak 
és visszaforgathatónak kell lenniük. Ezért 
az irányító hatóságoknak a pénzügyi 
eszközök megvalósításának 
legmegfelelőbb formáiról kell dönteniük a 
célrégiók egyedi szükségleteinek 
figyelembevételével, az érintett program 
célkitűzéseivel összhangban.

Or. en

Módosítás 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Annak érdekében, hogy figyelembe 
vegyék a pénzügyi eszközökön keresztül 
nyújtott támogatás visszatérítendő jellegét, 
és a piaci gyakorlatokhoz igazodjanak, az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból a végső kedvezményezettek 
részére tőkebefektetés vagy kvázi 
tőkebefektetés, kölcsönök vagy garanciák, 
illetve egyéb kockázatmegosztási eszközök 
formájában nyújtott támogatás kiterjedhet 
a végső kedvezményezett által végrehajtott 
beruházások egészére, a héához 
kapcsolódó költségek megkülönböztetése 
nélkül. Ennek megfelelően csak a 
pénzügyi eszközök és a támogatások 
összekapcsolása esetén fordulhat elő, 
hogy a végső kedvezményezettek szintjén a 
héa figyelembevételének módja releváns 
lesz a támogatáshoz kapcsolódó kiadások 
támogathatóságának meghatározása 
céljából.

Or. en

Módosítás 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A tagállamoknak nyomon kell 
követniük kell a programokat a végrehajtás 
és a programok célkitűzéseinek irányába 
tett előrehaladás felülvizsgálata érdekében. 
Ezért monitoringbizottságokat kell 
felállítani, meghatározva azok összetételét 
és feladatait a KSK-alapok számára. A 
KSK-alapok közötti koordináció 
megkönnyítésére közös 
monitoringbizottságokat lehetne felállítani. 
A hatékonyság biztosítása érdekében 

(28) A tagállamoknak nyomon kell 
követniük a programokat a végrehajtás és a 
programok célkitűzéseinek irányába tett 
előrehaladás felülvizsgálata érdekében. 
Ezért monitoringbizottságokat kell 
felállítani, meghatározva azok összetételét 
és feladatait az európai strukturális és 
beruházási alapok számára. Az európai 
strukturális és beruházási alapok közötti 
koordináció megkönnyítésére közös 
monitoringbizottságokat lehetne felállítani. 
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lehetővé kell tenni a monitoringbizottságok 
számára, hogy ajánlásokat adjanak ki az 
irányító hatóságoknak a programok 
végrehajtását illetően, és figyelemmel 
kísérjék az ajánlásaik nyomán hozott 
intézkedéseket.

A hatékonyság biztosítása érdekében 
lehetővé kell tenni a monitoringbizottságok 
számára, hogy ajánlásokat adjanak ki az 
irányító hatóságoknak a programok 
végrehajtását, valamint a 
kedvezményezettekre háruló 
adminisztratív teher csökkentésének 
módját illetően, és figyelemmel kísérjék az 
ajánlásaik nyomán hozott intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A tagállamoknak a partnerségi 
szerződéseik végrehajtása során elért 
eredményekről jelentéseket kell 
benyújtaniuk annak érdekében, hogy a 
Bizottság figyelemmel tudja kísérni az 
uniós célkitűzések megvalósításának 
eredményességét. Ezen jelentések alapján a 
Bizottság stratégiai jelentést készít a 2017-
ben és a 2019-ben elért haladásról.

(31) A tagállamoknak a partnerségi 
megállapodásaik végrehajtása során elért 
eredményekről jelentéseket kell 
benyújtaniuk annak érdekében, hogy a 
Bizottság figyelemmel tudja kísérni az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre, valamint az 
egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló
uniós célkitűzések megvalósításának 
eredményességét. Ezen jelentések alapján a 
Bizottság stratégiai jelentést készít a 2017-
ben és a 2019-ben elért haladásról.

Or. en

Módosítás 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A programok tervezésének és a (32) A programok tervezésének és a 
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végrehajtás minőségének javítása 
érdekében értékelni kell a KSK-alapok
támogatásának eredményességét és 
hatékonyságát és hatását, továbbá fel kell 
mérni, a programoknak az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia céljaival, 
valamint – adott esetben – a GDP-vel és a 
munkanélküliséggel kapcsolatos hatását. 
Ezzel kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

végrehajtás minőségének javítása 
érdekében értékelni kell az európai 
strukturális és beruházási támogatásának 
eredményességét és hatékonyságát és 
hatását, továbbá fel kell mérni, a 
programoknak az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós 
stratégia céljaival, valamint – adott esetben 
– a GDP-vel, a regionális és helyi 
szükségletekkel, az éghajlati célokkal, a 
munkanélküliséggel, valamint a nemek 
közötti egyenlőség általános 
érvényesítésével kapcsolatos hatását. Ezzel 
kapcsolatban meg kell határozni a 
tagállamok és a Bizottság feladatait.

Or. en

Módosítás 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A program előkészítéséért felelős 
hatóságnak értékelési tervet kell készítenie. 
Az irányító hatóságoknak a programozási 
időszak során értékelniük kell a program 
eredményességét és hatását. Az irányítási 
döntéseket megkönnyítendő az értékelések 
eredményéről értesíteni kell a 
monitoringbizottságot és az Európai 
Bizottságot is.

(34) A program előkészítéséért felelős 
hatóságnak értékelési tervet kell készítenie. 
Az irányító hatóságoknak a programozási 
időszak során gondoskodniuk kell arról, 
hogy értékelés készüljön a program 
eredményességéről és hatásáról. Az 
irányítási döntéseket megkönnyítendő az 
értékelések eredményéről értesíteni kell a 
monitoringbizottságot és az Európai 
Bizottságot is.

Or. en

Módosítás 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Utólagos értékelést kell végezni a 
KSK-alapok eredményességének és 
hatékonyságának, illetve a KSK-alapok
általános céljaira és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiára gyakorolt 
hatásuk felmérése érdekében.

(35) Utólagos értékelést kell végezni az 
európai strukturális és beruházási alapok
eredményességének és hatékonyságának, 
illetve az európai strukturális és 
beruházási alapok általános céljaira és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégiára 
gyakorolt hatásuk felmérése érdekében, a 
megfelelő kiemelt célokkal, a regionális és 
helyi szükségletekhez való 
hozzájárulással, valamint az alapra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
egyedi követelményekkel összhangban. A 
Bizottság minden egyes európai 
strukturális és beruházási alap 
vonatkozásában összefoglaló jelentést 
készít, amelyben ismerteti az utólagos 
értékelések főbb következtetéseit.

Or. en

Módosítás 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) A KSK-alapok általi támogatás 
eredményességének, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják a vállalkozásokba és 
infrastruktúrákba történő befektetések
hosszú élettartamát, illetve 
megakadályozzák, hogy a KSK-alapokat
tisztességtelen előny céljaira használják 
fel. A tapasztalat azt mutatja, hogy erre 
megfelelő egy minimum ötéves időszakot 
alkalmazni, kivéve akkor, ha az állami 
támogatási szabályok más időszakot 
állapítottak meg. Célszerű kizárni az 

(41) Az európai strukturális és beruházási 
alapok általi támogatás 
eredményességének, igazságosságának és 
fenntartható hatásának biztosítására olyan 
rendelkezéseket kell hozni, amelyek 
biztosítják a vállalkozásokba és 
infrastruktúrákba végrehajtott 
beruházások hosszú élettartamát, illetve 
megakadályozzák, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokat
tisztességtelen előnyszerzés céljára
használják fel. Úgy vélik, hogy erre 
megfelelő egy ötéves időszakot alkalmazni, 
kivéve akkor, ha az állami támogatási 
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ESZA-ból támogatott műveleteket, 
valamint az állami támogatásra vonatkozó 
szabályok értelmében a beruházás 
fenntartásra kötelezettségből adódóan nem 
termelő vagy infrastrukturális 
beruházásokat, továbbá a pénzügyi 
eszközökbe bekerülő vagy eszközökből 
származó hozzájárulásokat.

szabályok más időszakot állapítottak meg.
Továbbá úgy vélik, hogy infrastrukturális 
beruházásokból vagy termelő 
beruházásokból álló művelet esetében e 
műveletnek vissza kell fizetnie az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
nyújtott hozzájárulást, ha a 
kedvezményezettnek történő utolsó 
kifizetéstől számított 10 éven belül a 
termelő tevékenységet áthelyezik az Unión 
kívülre. Célszerű kizárni az ESZA-ból 
támogatott műveleteket, valamint az állami 
támogatásra vonatkozó szabályok 
értelmében a beruházás fenntartásra 
kötelezettségből adódóan nem termelő 
vagy infrastrukturális beruházásokat, 
továbbá a pénzügyi eszközökbe bekerülő 
vagy eszközökből származó 
hozzájárulásokat.

Or. en

Módosítás 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
41 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41a) Annak érdekében, hogy a közösségi 
finanszírozás ne támogassa az Európai 
Unión belüli áthelyezéseket, a főbb 
termelő beruházási projektek 
értékelésénél a Bizottság rendelkezésére 
kell állnia az annak értékeléséhez
szükséges minden információnak, hogy, 
vajon az alapokból biztosított pénzügyi 
hozzájárulás nem jár-e az Európai Unión 
belül már létező létesítményekben jelentős 
számú munkahely megszűnésével.

Or. en
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Módosítás 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
tagállamok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése. A műveletek 
kiválasztása vagy végrehajtása feletti 
ellenőrzés eredményességének és az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének a javítása érdekében az 
irányító hatóság feladatkörét meg kell 
határozni.

(43) A közös gazdálkodás elvének 
megfelelően – irányítási és ellenőrzési 
rendszereik révén – elsősorban a 
tagállamok feladata a programok 
végrehajtása és ellenőrzése a megfelelő 
területi szinten, intézményi, jogi és 
pénzügyi kereteiknek megfelelően, illetve 
az e rendeletnek és az alapokra vonatkozó
szabályoknak való megfelelés 
függvényében. A műveletek kiválasztása 
vagy végrehajtása feletti ellenőrzés 
eredményességének és az irányítási és 
ellenőrzési rendszerek működésének a 
javítása érdekében az irányító hatóság 
feladatkörét meg kell határozni.

Or. en

Módosítás 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) A fő irányítási és ellenőrzési 
rendszerek létrehozására és kialakítására 
vonatkozó megfelelő előzetes 
biztosítéknyújtás érdekében a 
tagállamoknak akkreditációs szervezetet 
kell kijelölniük, amelynek feladata az 
irányító és ellenőrző testületek 
akkreditációja, illetve akkreditációjuk 
visszavonása.

törölve

Or. en
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Módosítás 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A programok kezdetén történő 
előfinanszírozási átutalás biztosítja, hogy a 
tagállam támogatást tud nyújtani a 
kedvezményezetteknek a program 
végrehajtásához már a program 
elfogadásától. Ezért a KSK-alapokból
fizetendő kezdeti előfinanszírozási 
összegekre vonatkozó rendelkezéseket kell 
hozni. A kezdeti előfinanszírozást a 
programok zárásakor teljes mértékben el 
kell számolni.

(47) A programok kezdetén történő 
előfinanszírozási átutalás biztosítja, hogy a 
tagállam előzetes támogatást tud nyújtani a 
kedvezményezetteknek már a program 
végrehajtásának kezdetétől, amely 
lehetővé teszi e programok a tervezett 
beruházások megvalósításához szükséges 
pénzügyi fenntarthatóságát. Ezért az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból fizetendő kezdeti 
előfinanszírozási összegekre vonatkozó 
rendelkezéseket kell hozni. A kezdeti 
előfinanszírozást a programok zárásakor 
teljes mértékben el kell számolni.

Or. en

Módosítás 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében olyan időben 
korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, 
amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
számára a kifizetések megszakítását, 
amennyiben a bizonyítékokból arra lehet 
következtetni, hogy az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működésében jelentős 
hiányosság tapasztalható, bizonyíték van 
egy kifizetési kérelemmel kapcsolatos 

(48) Az Unió pénzügyi érdekeinek 
védelme érdekében olyan időben
korlátozott intézkedéseket kell alkalmazni, 
amelyek lehetővé teszik az felhatalmazás 
által engedélyezésre jogosult tisztviselő 
számára a kifizetések megszakítását, 
amennyiben a bizonyítékokból arra lehet 
következtetni, hogy az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működésében jelentős 
hiányosság tapasztalható, bizonyíték van 
egy kifizetési kérelemmel kapcsolatos 



AM\941563HU.doc 29/81 PE514.636v02-00

HU

szabálytalanságra, vagy elmarad az
elszámoláshoz szükséges dokumentumok 
benyújtása.

szabálytalanságra, vagy elmarad az
elszámolások vizsgálatához és 
elfogadásához szükséges dokumentumok 
benyújtása.

Or. en

Módosítás 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
48 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48a) A Bizottságnak, a tagállamoknak és 
a regionális hatóságoknak garantálniuk 
kell a tisztességes versenyt az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
finanszírozott projektek tekintetében.

Or. en

Módosítás 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az éves elszámoláshoz. E 
keret között az akkreditált szerveknek 
minden egyes program vonatkozásában 
igazgatási megbízhatósági nyilatkozatot 
kell benyújtania a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolnia kell a hitelesített éves 
beszámolókat, az ellenőrzésekről szóló 
összefoglaló jelentést, valamint egy 

(49) Annak biztosítására, hogy az uniós 
költségvetésből egy adott pénzügyi évben 
társfinanszírozott kiadások az 
alkalmazandó szabályokkal összhangban 
kerülnek felhasználásra, megfelelő keretet 
kell létrehozni az elszámolások 
vizsgálatához és elfogadásához. E keret 
között a kijelölt szerveknek minden egyes 
program vonatkozásában igazgatási 
megbízhatósági nyilatkozatot kell 
benyújtania a Bizottsághoz, és ehhez 
csatolnia kell a hitelesített elszámolásokat, 
az ellenőrzésekről szóló összefoglaló 
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független könyvvizsgálói véleményt és 
ellenőrzési jelentést.

jelentést, valamint egy független 
könyvvizsgálói véleményt és ellenőrzési 
jelentést.

Or. en

Módosítás 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) További általános rendelkezésekre van 
szükség az alapok egyedi működésével
kapcsolatosan. Különösképpen, a 
hozzáadott érték növelése és az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
stratégia prioritásaihoz történő hozzájárulás 
növelése érdekében egyszerűsíteni kell 
ezeknek az alapoknak a működését, és a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházásokkal, valamint az 
európai területi együttműködéssel 
kapcsolatos célokra kell összpontosítani.

(52) További általános rendelkezésekre van 
szükség az alapok egyedi működésével 
kapcsolatosan. Különösképpen, a 
hozzáadott érték növelése és a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz és az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégia prioritásaihoz 
történő hozzájárulás növelése érdekében 
egyszerűsíteni kell ezeknek az alapoknak a 
működését, és a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokkal, valamint az európai 
területi együttműködéssel kapcsolatos 
célokra kell összpontosítani.

Or. en

Módosítás 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 

(54) A Szerződés gazdasági, társadalmi és 
területi kohéziós célkitűzéseinek 
előmozdítása érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló 
beruházásokra vonatkozó célnak az összes 
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régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A KA-ból
származó beruházások hosszú távú 
fenntarthatóságának biztosítására az olyan 
régiók, ahol az egy főre jutó GDP 2007–
2013-as időszakban kevesebb volt, mint a 
referenciaidőszakban az EU-25 átlag 75 %-
a, de amelyek egy főre jutó GDP értéke az 
EU-27 75 %-a fölé emelkedett, megkapják 
a 2007–2013-as juttatások legalább 
kétharmadát. Azok a tagállamok, ahol az 
egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem 
(GNI) alacsonyabb, mint az uniós átlag 
90 %-a, támogatást kapnak a Kohéziós 
Alapból a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára.

régiót támogatnia kell. A gazdasági és 
szociális fejlettség szintjének megfelelő 
kiegyensúlyozott és fokozatos támogatás 
nyújtása érdekében a fenti célra fordított 
forrásokat az ERFA és ESZA alapokból 
kell a kevésbé fejlett régiók, az átmeneti 
régiók és a fejlettebb régiók számára 
juttatni az egy főre jutó bruttó hazai termék 
(GDP) uniós átlaghoz viszonyított 
arányának megfelelően. A strukturális 
alapokból származó beruházások hosszú 
távú fenntarthatóságának biztosítására, az 
elért fejlődés konszolidálására és az 
európai régiók gazdasági növekedésének 
és társadalmi kohéziójának ösztönzésére
az olyan régiók, ahol az egy főre jutó GDP 
2007–2013-as időszakban kevesebb volt, 
mint a referenciaidőszakban az EU-25 
átlag 75 %-a, de amelyek egy főre jutó 
GDP értéke az EU-27 75 %-a fölé 
emelkedett, valamint a 2007-2013-as 
időszakban átmeneti státuszúnak kijelölt 
régiók megkapják a 2007–2013-as 
juttatások legalább kétharmadát. Azok a 
tagállamok, ahol az egy főre jutó bruttó 
nemzeti jövedelem (GNI) alacsonyabb, 
mint az uniós átlag 90 %-a, támogatást 
kapnak a Kohéziós Alapból a növekedést 
és munkahelyteremtést szolgáló 
beruházások céljára. A 2013-ban a 
Kohéziós Alap finanszírozására jogosult, 
egy régiót alkotó szigeti államoknak, 
valamint az átmeneti régiók és a fejlettebb 
régiók kategóriájában tartozó legkülső 
régióknak meg kell kapniuk az alapokból 
az 1. cikkben meghatározottak szerint 
azokat megillető 2007–2013-as juttatások 
legalább négyötödét.

Or. en

Módosítás 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg.

(55) Az alapokból támogatásra jogosult 
régiók és területek kijelöléséhez objektív 
kritériumokat kell meghatározni. Ebből a 
célból indokolt, hogy a régiók és térségek 
uniós szinten történő meghatározása a 
régiók közös osztályozási rendszerén 
alapuljon, amelyet a statisztikai célú 
területi egységek nómenklatúrájának 
(NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 
26-i 1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet állapított meg. Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiókra, például a rendkívül gyéren 
lakott régiókra és a szigetekre, a 
határokon átnyúló és hegyvidéki régiókra, 
figyelembe véve, hogy ezek a területi 
sajátosságok nem szükségszerűen felelnek 
meg a NUTS-osztályozás jelenleg javasolt 
lebontásának.

Or. en

Módosítás 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Rögzíteni kell ezen növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében egy európai 
összekapcsolódási eszközt kell létrehozni. 

(57) Rögzíteni kell e növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló forrásokból a 
beruházásokra fordítható legmagasabb 
arányt, és a régiók és tagállamok számára 
történő juttatásukra vonatkozó objektív 
kritériumokat kell elfogadni. A 
közlekedési, energiaügyi illetve 
információs és kommunikációs 
technológiai infrastruktúra egész Unión 
belüli fejlesztése felgyorsításának 
ösztönzése érdekében létrehozzák az
európai összekapcsolódási eszközt (CEF).
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Az alapokból egy adott tagállamra jutó 
éves előirányzatok és a Kohéziós Alapból 
az európai összekapcsolódási eszközhöz 
utalt összegek esetében felső határt kell
megállapítani annak figyelembevételével, 
hogy az adott tagállam milyen mértékben 
tudja ezeket az előirányzatokat 
felhasználni. Ezenfelül, a szegénység 
csökkentését célzó kiemelt célnak 
megfelelően szükség van a leginkább 
rászoruló személyek élelmiszerrel történő 
támogatására vonatkozó rendszer 
megfordítására, hogy elősegítse a 
társadalmi összetartozást és az EU 
harmonikus fejlődését. Egy olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezek az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 
minimális aránya.

A Kohéziós Alapból támogatást kell 
nyújtani az európai összekapcsolódási
eszköz létrehozásáról szóló …/2012/EU 
rendelet 1. mellékletében felsorolt előre 
meghatározott projektek közül az európai 
hozzáadott értékkel rendelkező 
közlekedési infrastrukturális projektek 
számára, amelyet az egyes tagállamok e 
rendelet 84. cikkének (4) bekezdésével 
összhangban fognak végrehajtani. A 
Kohéziós Alapból juttatott nemzeti 
összegeket 2016. december 31-ig teljes 
mértékben tiszteletben kell tartani. 
Ezenfelül, a szegénység csökkentését célzó 
kiemelt célnak megfelelően szükség van a 
leginkább rászoruló személyek 
élelmiszerrel történő támogatására 
vonatkozó rendszer megfordítására, hogy 
elősegítse a társadalmi összetartozást és az 
EU harmonikus fejlődését. Egy olyan 
mechanizmust irányoznak elő, amely 
forrásokat csoportosít át ehhez az 
eszközhöz és biztosítja, hogy ezek az 
ESZA-juttatásokból képezik, amivel együtt 
– és aminek függvényében – csökkenne az 
egyes tagállamokban a strukturális 
alapoknak az ESZA-hoz rendelendő 
minimális aránya.

Or. en

Módosítás 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(58) Az Európa 2020 célkitűzéseivel és 
céljaival kapcsolatos eredmények és azok 
elérése középpontba helyezésének 
erősítése érdekében a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
céljára fordított források öt százalékát kell 
elkülöníteni eredményességi tartalékként 

törölve
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minden egyes alapnál és minden egyes 
tagállam régiókategóriájánál.

Or. en

Módosítás 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
59 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 2%-ának mértékéig.

(59) Az alapokra való tekintettel, és annak 
biztosítása érdekében, hogy a 
régiókategória megfelelő juttatásban 
részesüljön, a forrásokat nem lehet 
átcsoportosítani a kevésbé fejlett, az 
átmeneti és a fejlettebb régiók között, 
kivéve egy vagy több tematikus célkitűzés 
megvalósításával kapcsolatos, kellően 
indokolt körülmények esetében, és 
legfeljebb az adott régiókategória teljes 
juttatása 4%-ának mértékéig.

Or. en

Módosítás 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére. Az operatív programoknak 
meg kell határozniuk azokat a prioritási 
tengelyeket amelyek megfelelnek az adott 
programhoz kiválasztott tematikus 
célkitűzéseknek,ki kell dolgozniuk egy 

(61) További rendelkezéseket szükséges 
megállapítani az alapok által támogatott 
operatív programok programozására, 
irányítására, monitorozására és 
ellenőrzésére, hogy ezáltal fokozottabban 
az eredményekre irányuljon a figyelem.
Részletes követelményeket kell 
megállapítani mindenekelőtt az operatív 
programok tartalmára vonatkozóan. Ez 
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következetes intervenciós logikát, amelyet 
a felismert fejlesztési igények kezeléséhez 
alkalmaznak, és meg kell határozniuk az 
eredményességértékelés keretét is. 
További, olyan elemeket is tartalmazniuk 
kell, amelyek szükségesek ezen alapok 
eredményes és hatékony végrehajtásának 
alátámasztásához.

várhatóan megkönnyíti majd, hogy egy 
olyan következetes intervenciós logika 
jöjjön létre, amelyet a felismert fejlesztési 
igények kezeléséhez alkalmaznak, amellyel 
meghatározható az
eredményességértékelés kerete, és 
megerősíthető az alapok végrehajtásának 
eredményessége és hatékonysága.
Általános elvként egy prioritási 
tengelynek egy tematikus célkitűzést, egy 
alapot és egy régiókategóriát kell 
felölelnie. Adott esetben egy tematikusan 
koherens integrált megközelítésen belül a 
hatékonyság növelése érdekében a 
prioritási tengely több régiókategóriát 
érinthet, és egy vagy több tematikus 
célkitűzés keretében az ERFA-ból, ESZA-
ból és KA-ból egy vagy több kiegészítő 
beruházási prioritást kapcsolhat össze.

Or. en

Módosítás 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
61 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61a) Az e dokumentumok közötti 
kiegészítő jelleg biztosítása érdekében 
egyedi szabályokat kell meghatározni az 
olyan esetekre vonatkozóan, amikor egy 
tagállam alaponként csak egy programot 
dolgoz ki, és ezáltal olyan helyzet áll elő, 
amelyben mind a program, mind pedig a 
partnerségi megállapodás kidolgozása 
nemzeti szinten történik.

Or. en

Módosítás 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
61 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61b) Annak érdekében, hogy össze 
lehessen egyeztetni egymással az 
egyértelmű tagállami 
kötelezettségvállalásokat tartalmazó 
operatív programok iránti igényt és a 
változó körülményekhez való 
alkalmazkodást lehetővé tevő rugalmas 
megoldások szükségességét, olyan 
eljárásokat kell kialakítani, amelyek 
lehetővé teszik az operatív programok 
bizonyos, nem alapvető elemeinek a 
Bizottság általi határozathozatal nélküli, 
nemzeti szinten történő módosítását.

Or. en

Módosítás 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) A KA és az ERFA által nyújtott 
támogatást – kiegészítő jellegük fokozása 
és végrehajtásuk egyszerűsítése céljából –
egyesíteni lehet közös operatív 
programokban az ESZA támogatásával a 
növekedési és munkahely-teremtési cél 
keretében.

(62) A KA és az ERFA által nyújtott 
támogatást – kiegészítő jellegük fokozása 
és végrehajtásuk egyszerűsítése céljából –
egyesíteni lehet közös operatív 
programokban az ESZA támogatásával „a 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” cél keretében.

Or. en

Módosítás 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
63 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(63) A nagyprojektek jelentős részét 
képviselik az uniós kiadásoknak és gyakran 
stratégiai fontosságúak intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 
Indokolt tehát, hogy a nagy méretű 
műveleteket továbbra is a Bizottság hagyja 
jóvá e rendelet alapján. Az egyértelműség 
érdekében helyénvaló e célból 
meghatározni a nagyprojekt tartalmát. A 
Bizottságnak lehetősége van arra, hogy 
megtagadja a nagyprojekt támogatását, 
amennyiben a támogatás jóváhagyása nem 
indokolt.

(63) A nagyprojektek jelentős részét 
képviselik az uniós kiadásoknak és gyakran 
stratégiai fontosságúak intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedés uniós 
stratégia célkitűzéseinek eléréséhez. 
Indokolt tehát, hogy a nagy méretű 
műveleteket továbbra is a Bizottság hagyja 
jóvá e rendelet alapján. Az egyértelműség 
érdekében helyénvaló e célból 
meghatározni a nagyprojekt tartalmát. A 
Bizottságnak lehetősége van arra, hogy 
megtagadja a nagyprojekt támogatását, 
amennyiben a támogatás jóváhagyása nem 
indokolt. Különleges feltételeket is meg 
kell határozni a köz- és magánszféra 
közötti partnerségi struktúrák keretében 
végrehajtott műveletekre.

Or. en

Módosítás 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
megkaphassák a lehetőséget, hogy operatív 
programjuk egy részét eredményalapú 
megközelítés alkalmazásával hajtsák végre, 
célszerű közös akciótervet felállítani, 
amely tartalmazza – az operatív program 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges – a 
kedvezményezett által végrehajtandó 
fellépéseket. Az alapok 
eredményorientáltságának egyszerűsítése 
és megerősítése érdekében a közös 
cselekvési terv irányításának kizárólag a 
tervet elfogadó bizottsági határozatban 

(64) Annak érdekében, hogy a tagállamok 
megkaphassák a lehetőséget, hogy operatív 
programjuk egy részét eredményalapú 
megközelítés alkalmazásával hajtsák végre, 
célszerű közös akciótervet felállítani, 
amely tartalmazza – az operatív program 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges – a 
kedvezményezett által végrehajtandó 
projekteket, projektcsoportokat és 
fellépéseket. Az alapok 
eredményorientáltságának egyszerűsítése 
és megerősítése érdekében a közös 
cselekvési terv irányításának kizárólag a 



PE514.636v02-00 38/81 AM\941563HU.doc

HU

közösen elfogadott részcélértékeken, 
kimeneteken és eredményeken kell 
alapulnia. A közös cselekvési terv 
ellenőrzése szintén ezeknek a 
részcélértékeknek, kimeneteknek és 
eredményeknek az elérésére kell 
korlátozódnia. Következésképpen 
szabályokat kell megállapítani annak 
előkészítése, tartalma, elfogadása, 
pénzügyi irányítása és ellenőrzése 
tekintetében.

tervet elfogadó bizottsági határozatban 
közösen elfogadott részcélértékeken, 
kimeneteken és eredményeken kell 
alapulnia. A közös cselekvési terv 
ellenőrzése szintén ezeknek a 
részcélértékeknek, kimeneteknek és 
eredményeknek az elérésére kell 
korlátozódnia. Következésképpen 
szabályokat kell megállapítani annak 
előkészítése, tartalma, elfogadása, 
pénzügyi irányítása és ellenőrzése 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
vagy több operatív program egynél több 
prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott 
tevékenységeket az operatív programon 
belüli integrált területi beruházásként kell
végrehajtani.

(65) Amennyiben egy város- vagy 
területfejlesztési stratégia integrált 
megközelítést igényel amiatt, hogy egy 
vagy több operatív program egynél több 
prioritási tengelye szerinti beruházásokat 
tartalmaz, akkor az alapok által támogatott 
tevékenységeket – amelyek kiegészíthetők 
az EMVA vagy az ETHA általi pénzügyi 
támogatással is – az operatív programon 
belüli integrált területi beruházásként is 
végre lehet hajtani.

Or. en

Módosítás 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
67 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani.

(67) A program végrehajtására vonatkozó 
alapvető és aktuális információ 
elérhetőségének biztosításához a 
tagállamoknak rendszeresen meg kell 
küldeniük a kulcsfontosságú adatokat a 
Bizottság számára. Elkerülendő, hogy a 
tagállamokra újabb teher nehezedjen, az 
adatszolgáltatást a folyamatosan gyűjtött 
adatokra kell korlátozni, és elektronikus 
adatcsere útján kell végrehajtani. 
Amennyiben ezek az adattovábbítások 
személyes adatokat tartalmaznak, a 
95/46/EK irányelvet és a 45/2001/EK 
rendeletet kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
70 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek 
kiemelt feladata annak biztosítása, hogy a 
megfelelő információ eljut a 
közvéleményhez. A lakosság felé irányuló 
kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul az Európai Unió 
politikai prioritásainak szervezeti 
kommunikációjához, feltéve, hogy az 

(70) Fontos felhívni a közvélemény 
figyelmét az uniós alapok által elért 
eredményekre. Az állampolgároknak joga 
van tudni, hogy az Unió pénzügyi forrásait 
miként fektetik be. Mind az irányító 
hatóságok, mind a kedvezményezettek, 
mind pedig az uniós intézmények és 
tanácsadó szervek kiemelt feladata annak 
biztosítása, hogy a megfelelő információ 
eljut a közvéleményhez. A lakosság felé 
irányuló kommunikáció magasabb szintű 
hatékonyságának és a Bizottság 
kezdeményezésére végzett kommunikációs 
tevékenységek közötti erősebb szinergia 
biztosítására az e rendeletben a 
kommunikációs tevékenységekre osztott 
költségvetés hozzájárul a kohéziós politika 
célkitűzéseivel, valamint az uniós 
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említett prioritások kapcsolatban állnak e 
rendelet általános célkitűzéseivel.

polgárok számára valódi jelentőséggel 
bíró kérdésként betöltött szerepükkel 
kapcsolatos tudatosításhoz is.

Or. en

Módosítás 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely információkat 
nyújt az összes operatív programról, 
beleértve az egyes operatív programok által 
támogatott műveletek felsorolását.

(72) A finanszírozási lehetőségekre és a 
projektkedvezményezettekre vonatkozó 
információk hozzáférhetőségének és 
átláthatóságának javítása érdekében 
valamennyi tagállamnak olyan egységes 
honlapot vagy honlap-portált kell 
elérhetővé tennie, amely közérthető és 
könnyen elérhető információkat nyújt az 
összes operatív programról, beleértve az 
egyes operatív programok által támogatott 
műveletek felsorolását.

Or. en

Módosítás 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű nemzeti támogatás révén való 

(73) Meg kell határozni azokat az 
elemeket, amelyek az alapokból az 
operatív programoknak nyújtott támogatás 
társfinanszírozási arányát szabályozzák, 
különösen az uniós források multiplikátor 
hatásának növelése céljából. A 
társfinanszírozási elvnek a megfelelő 
szintű, állami és magánjellegű nemzeti 
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tiszteletben tartásához szükség van a 
társfinanszírozás maximális arányának 
régiókategóriánkénti megállapítására.

támogatás révén való tiszteletben 
tartásához szükség van a társfinanszírozás 
maximális arányának régiókategóriánkénti 
megállapítására.

Or. en

Módosítás 444
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Szükség van a pénzalapok 
átláthatóságának növelésére annak 
érdekében, hogy az állampolgárok követni 
tudják, miként használják és használták 
fel az uniós alapokat.

Or. fi

Módosítás 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
76 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(76) Az igazoló hatóságnak kifizetési 
kérelmet kell elkészítenie, és azt be kell 
nyújtania a Bizottságnak. Igazolja 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.

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

Or. en
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Módosítás 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerülnek az 
irányítási és az ellenőrzési rendszerek, 
megfelelő számú művelet, és az éves
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

(77) Az ellenőrző hatóságnak biztosítania 
kell, hogy ellenőrzésre kerülnek az 
irányítási és az ellenőrzési rendszerek, 
megfelelő számú művelet, és a 
beszámolók. Feladatait és funkcióit meg 
kell határozni.

Or. en

Módosítás 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Annak érdekében, hogy figyelembe 
lehessen venni az ERFA, az ESZA, a KA 
és az ETHA irányítási és ellenőrzési 
rendszereinek konkrét megszervezését, 
valamint az arányos megközelítés 
biztosításának szükségességét, egyedi 
rendelkezéseket kell hozni az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság 
akkreditálására és az akkreditáció 
visszavonására vonatkozóan.

(78) A költségvetési rendelet 59. cikkének 
(3) bekezdésével összhangban és annak 
érdekében, hogy figyelembe lehessen venni 
az ERFA, az ESZA, a KA és az ETHA 
irányítási és ellenőrzési rendszereinek 
konkrét megszervezését, egyedi 
rendelkezéseket kell hozni az irányító 
hatóság és az igazoló hatóság kijelölésére 
és kijelölésének megszüntetésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
80 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(80) A pénzügyi irányítással kapcsolatos 
közös szabályok mellett további 
rendelkezéseket kell hozni az ERFA-ról, az 
ESZA-ról, a Kohéziós Alapról és az 
ETHA-ról. Különösen annak érdekében, 
hogy a Bizottságnak az éves 
záróelszámolás előtti megfelelő 
biztosítékok garantálására, az időközi 
kifizetési kérelmek esetében a visszatérítés 
mértéke annak az összegnek a 90 %-a kell, 
legyen, amelyet az operatív program 
elfogadásáról szóló döntésben 
meghatározott egyes prioritások
társfinanszírozási arányának az adott 
prioritás támogatható kiadásaira történő 
alkalmazása eredményez. A fennmaradó 
kifizetendő összegeket az éves 
záróegyenleg után kell kifizetni a 
tagállamoknak, feltéve, hogy megfelelő 
biztosítékot szolgáltattak a záróelszámolás 
alá eső év kiadások támogathatóságához.

(80) A pénzügyi irányítással kapcsolatos 
közös szabályok mellett további 
rendelkezéseket kell hozni az ERFA-ról, az 
ESZA-ról, a Kohéziós Alapról és az 
ETHA-ról. Különösen annak érdekében, 
hogy a Bizottságnak az éves 
záróelszámolás előtti megfelelő 
biztosítékok garantálására, az időközi 
kifizetési kérelmek esetében a visszatérítés 
mértéke annak az összegnek a 90 %-a kell, 
legyen, amelyet az operatív program 
elfogadásáról szóló döntésben 
meghatározott egyes prioritási tengelyek
társfinanszírozási arányának az adott 
prioritási tengely támogatható kiadásaira 
történő alkalmazása eredményez. A 
fennmaradó kifizetendő összegeket ki kell 
fizetni a tagállamoknak, feltéve, hogy 
megfelelő biztosítékot szolgáltattak a 
kiadások támogathatóságához.

Or. en

Módosítás 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Annak biztosítására, hogy a 
kedvezményezettek minél hamarabb 
megkapják a támogatást, és a Bizottságnak 
adott biztosítékok megerősítésére indokolt 
megkövetelni, hogy a kifizetési kérelmek 
csak azokat a kiadásokat tartalmazzák, 
amelyekhez a támogatást kifizették a 
kedvezményezetteknek. Rendelkezni kell 
minden évben az előfinanszírozásról annak 
biztosítására, hogy tagállamok elegendő 
forrással rendelkeznek ahhoz, hogy egy 

(81) Annak biztosítására, hogy a 
kedvezményezettek minél hamarabb 
megkapják a támogatást, és a Bizottságnak 
adott biztosítékok megerősítésére indokolt 
megkövetelni, hogy a kifizetési kérelmek 
csak azokat a kiadásokat tartalmazzák, 
amelyekhez a támogatást kifizették a 
kedvezményezetteknek. Rendelkezni kell 
minden évben az előfinanszírozásról annak 
biztosítására, hogy tagállamok elegendő 
forrással rendelkeznek ahhoz, hogy egy 
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ilyen rendelkezések szerint járjanak el. Az 
előfinanszírozást minden évben el kell
számolni a záróelszámolásban.

ilyen rendelkezések szerint járjanak el. Az 
előfinanszírozásnak összhangban kell
állnia az e rendeletben meghatározott 
eljárásokkal.

Or. en

Módosítás 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) Részletesen meg kell határozni az
alapokra alkalmazandó éves 
záróelszámolásra vonatkozó eljárást, hogy 
biztosítani lehessen ezen rendelkezések 
egyértelmű alapjait és jogbiztonságát. 
Fontos rendelkezni arról, hogy a 
tagállamoknak meglegyen az a korlátozott 
lehetőségük, miszerint az éves
beszámolóban olyan összeget is 
szerepeltethessenek, amely az ellenőrző 
hatóság által végzett, folyamatban lévő 
eljárás tárgyát képezi.

(83) Részletesen meg kell határozni az
elszámolások Bizottság általi 
vizsgálatának és elfogadására vonatkozó 
eljárást, hogy biztosítani lehessen e
rendelkezések egyértelmű alapjait és 
jogbiztonságát. Fontos rendelkezni arról, 
hogy a tagállamoknak meglegyen az a 
korlátozott lehetőségük, miszerint a
beszámolóban olyan összeget is 
szerepeltethessenek, amely az ellenőrző 
hatóság által végzett, folyamatban lévő 
eljárás tárgyát képezi.

Or. en

Módosítás 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) A Régiók Bizottságának módosítása 
Az éves záróelszámolási eljárást a 
befejezett (ERFA-, KA- és ETHA-) 
műveletek vagy kiadások éves zárásának 
kell kísérnie. Az operatív programok 
végső zárásával járó költségek 

törölve
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csökkentésének, a kedvezményezettek 
igazgatási terhei csökkentésének és a 
jogbiztonság biztosításának érdekében az 
éves zárást kötelezővé kell tenni, így 
korlátozva azt az időszakot, ameddig 
tárolni kell a háttérdokumentumokat és 
amely során a műveleteket ellenőrizhetik 
és a pénzügyi kiigazításokat 
kiszabadhatnak.

Or. en

Módosítás 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret magas 
európai hozzáadott értékkel bíró indikatív 
fellépésekkel és az azok végrehajtására 
vonatkozó elvekkel, valamint az 
együttműködési prioritásokkal 
kapcsolatos elemeinek elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szabályozás, finanszírozási 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; az éghajlat-változási célkitűzések 
támogatásával kapcsolatos tájékoztatásra 
használt módszertan; a helyi fejlesztési 
stratégiák által lefedett terület és lakosság 
meghatározására vonatkozó kritériumok; 
a pénzügyi eszközök részletes 
szabályozása (támogatások, 
támogathatóság, nem támogatott 
tevékenységtípusok kombinációja), 
nemzeti, regionális, transznacionális és 
határokon átnyúló szinteken létrehozott 
finanszírozási eszközök bizonyos típusaira 
vonatkozó szabályozás, finanszírozási 
megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
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megállapodások szabályozása, eszközök 
átruházása és kezelése, irányítási és 
ellenőrzési rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló 
hatóságok akkreditációjának kritériumai, 
az általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a szükséges 
jövőbeli kiigazítások kezelése érdekében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal 
módosíthassa a rendelet I. és VI. – nem 
alapvető elemeket tartalmazó –
mellékletét. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság az előkészítő munka során 
megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten is.

jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása és a nettó 
bevétel jelenértékének kiszámítási 
módszere; az uniós politikák szerint a 
meglévő módszerek alapján a támogatások 
közvetett költségeire alkalmazandó 
átalánydíjak és megfelelő ráták 
meghatározása, a nagyprojektek költség-
haszon elemzésének elvégzésére használt 
módszertan, a köz- és magánszféra közötti 
partnerségi struktúrák keretében 
végrehajtott műveletek esetén alkalmazott 
időszak meghosszabbításáról hozott 
döntés, a tagállamok feladatai a 
szabálytalanságok bejelentésével 
kapcsolatos eljárásban és a szabálytalanul 
kifizetett összegek visszatérítésében, az 
egyes műveletekkel kapcsolatban az 
adatok számítógépes formában történő 
nyilvántartására és tárolására szolgáló 
rendszer létrehozására vonatkozó részletes 
szabályok, a műveletekkel kapcsolatok 
információcsere módjai, annak 
értékelésére szolgáló kritériumok, hogy a 
hatóságok megfelelnek-e a belső 
ellenőrzési környezetnek, kockázatkezelési 
és ellenőrzési tevékenységeknek, 
információs, kommunikációs és nyomon 
követési rendszereknek, a megfelelő audit 
nyomvonal, a nemzeti auditok feltételei, az 
elfogadott adathordozók meghatározása, az 
auditok során gyűjtött adatok 
felhasználására vonatkozó szabályok, a 
136. cikk értelmében súlyos 
hiányosságnak tekintendő esetekkel 
kapcsolatos részletes szabályok, az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
mértékének meghatározására vonatkozó 
kritériumok. A Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra is, hogy a szükséges 
jövőbeli kiigazítások kezelése érdekében 
módosítsa az V. mellékletet. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is.

Or. en
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Módosítás 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(90) A Bizottságnak meg kell adni a 
jogosultságot, hogy végrehajtási aktusok 
révén, minden KSK-alap tekintetében
határozatot fogadjon el a következőkről: a 
partnerségi szerződések jóváhagyása, az 
eredményességi tartalék elosztása, a 
tagállamok gazdaságpolitikájához 
kapcsolódó kifizetések felfüggesztése, és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, az egyes 
tagállamok által a Kohéziós Alapból 
származó támogatásokból az európai 
összekapcsolódási eszközbe utalandó 
összegek meghatározása, az egyes 
tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók.

(90) A Bizottságnak az összes európai 
strukturális és beruházási alapot illetően 
meg kell adni a jogosultságot, hogy 
végrehajtási aktusok révén határozatot 
fogadjon el a következőkről: a partnerségi 
megállapodások jóváhagyása és 
kötelezettségvállalás-visszavonás esetében 
a programok elfogadására vonatkozó 
határozatok módosítása; az alapok 
tekintetében határozatot fogadjon el a 
következőkről: növekedést és 
foglalkoztatást célzó befektetésekre 
vonatkozó kritériumokat teljesítő régiók és 
tagállamok meghatározása, 
kötelezettségvállalási előirányzatainak éves 
lebontása az tagállamok számára, a 
Kohéziós Alapból az európai 
összekapcsolódási eszköz létrehozásáról 
szóló …/2012/EU rendelet 1. 
mellékletében felsorolt, előre 
meghatározott projektek számára és az 
európai hozzáadott értékkel rendelkező, az 
egyes tagállamokban a jövőben 
végrehajtásra kerülő közlekedési 
infrastrukturális projektek számára 
nyújtott támogatásról szóló határozat, az 
egyes tagállamok által a strukturális alapok 
hozzájárulásaiból az rászoruló személyek 
számára nyújtandó élelmiszersegélyekre 
fordítandó összegek meghatározása, 
(operatív programok elfogadása és 
módosítása, nagyprojektek jóváhagyása, 
közös cselekvési tervek, kifizetések 
felfüggesztése, pénzügyi korrekciók, az 
adott számviteli évben az alapok terhére 
elszámolható összegről hozott határozat és 
a tagállam számára visszafizetendő vagy 
az általa visszatérítendő éves egyenleg.
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Módosítás 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
91 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(91) Ennek a rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, a 
klímaváltozással kapcsolatos célkitűzések 
módszertanához, a pénzügyi eszközökkel 
figyelemmel kísérésére vonatkozó 
általános feltételekhez, a figyelemmel 
kísérés során szerzett információk 
Bizottság számára történő 
szolgáltatásának egységes feltételeihez, a 
tagállam és a Bizottság közötti elektronikus 
adatcsere rendszeréhez, a 
jövedelemtermelő projektek nettó bevétele 
kiszámításának módszertanához, a 
növekedést és munkahelyteremtést célzó 
beruházások kritériumait teljesítő régiók 
és tagállamok azonosításához, az 
alapokhoz tartozó operatív programok 
modelljéhez, intervenció kategóriáira 
vonatkozó nómenklatúrához, a 
nagyprojektekkel kapcsolatos információ 
formájához és a nagyprojektek költség-
haszon elemzésének elvégzésekor használt 
módszerekhez, a közös cselekvési terv 
mintájához, az éves és a végső végrehajtási 
jelentések mintájához, a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
bizonyos technikai jellemzőihez és a 
kapcsolódó utasításokhoz, a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok közötti információcserére 
vonatkozó szabályokhoz, az igazgatási 
nyilatkozat mintájához, az ellenőrzésre 
vonatkozó stratégia modelljeihez, a 
véleményhez és az éves ellenőrzési 
jelentéshez, az ellenőrzések során gyűjtött 
adatok mintavételének módszertanához, 

(91) Ennek a rendeletnek a végrehajtásához 
egyforma körülmények biztosítására, a 
pénzügyi eszközök figyelemmel kísérésére 
vonatkozó általános feltételekhez, a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
jelentéstétel mintáihoz, a tagállam és a 
Bizottság közötti elektronikus adatcsere 
rendszeréhez, az alapokhoz tartozó 
operatív programok modelljéhez, 
intervenció kategóriáira vonatkozó 
nómenklatúrához, a nagyprojektekkel 
kapcsolatos információ formájához, a 
közös cselekvési terv mintájához, az éves 
és a végső végrehajtási jelentések 
mintájához, a tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali intézkedések 
bizonyos technikai jellemzőihez és a 
kapcsolódó utasításokhoz, a 
kedvezményezettek és az irányító 
hatóságok, az igazoló hatóságok, az 
ellenőrző hatóságok és a közreműködő 
szervezetek közötti információcserére 
vonatkozó szabályokhoz, a független 
könyvvizsgáló szervezet jelentésének és 
véleményének, valamint az irányítási és 
ellenőrzési rendszer leírásának a 
mintájához, az elszámolások mintájához, 
az igazgatási nyilatkozat mintájához, az 
ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
modelljeihez, a véleményhez és az éves 
ellenőrzési jelentéshez, az ellenőrzések 
során gyűjtött adatok mintavételének 
módszertanához és a kifizetési kérelmek 
modelljéhez kapcsolódó végrehajtási 
hatáskörök gyakorlásának összhangban 
kell lennie a 2011. február 16-i, a Bizottság 
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felhasználásának szabályaihoz és a 
kifizetési kérelmek modelljéhez 
kapcsolódó végrehajtási hatáskörök 
gyakorlásának összhangban kell lennie a 
2011. február 16-i, a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel.

végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel.

Or. en

Módosítás 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
93 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek, bizonyos 
vidéki térségek, az ipari átalakulás által 
érintett térségek és a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiók lemaradásának csökkentését a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért ezek uniós szinten 
jobban megvalósíthatók, az Unió 
intézkedéseket fogadhat el az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
abban a cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

(93) Mivel e rendelet célkitűzését, azaz a 
különböző régiók fejlettségi szintje közötti 
egyenlőtlenségek és a legkedvezőtlenebb 
helyzetű régiók vagy szigetek, bizonyos 
vidéki térségek, az ipari átalakulás által 
érintett térségek és a súlyos és állandó 
természeti vagy demográfiai hátrányban 
lévő régiók, többek között a gyéren lakott
legészakibb régiók, valamint szigeti, határ 
menti és hegyvidéki régiók, továbbá 
legkülső régiók, hátrányos helyzetű városi 
térségek és távoli határvárosok
lemaradásának csökkentését a tagállamok 
nem tudják kielégítően megvalósítani, és 
ezért ezek uniós szinten jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
fogadhat el az Európai Unióról szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. Az 
abban a cikkben meghatározott arányosság 
elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi 
túl a célkitűzés eléréséhez szükséges 
mértéket.

Or. en
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Módosítás 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. „stratégiai politikai keret”: egy vagy 
több dokumentumból álló, nemzeti vagy 
regionális szintű keret, amely bizonyítékok
alapján meghatározott, korlátozott számú 
koherens prioritást határoz meg, valamint 
rögzíti végrehajtásuk időkeretét, és amely 
nyomon követési mechanizmust is 
tartalmazhat;

Or. en

Módosítás 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. „intelligens szakosodási stratégia”: 
olyan nemzeti és regionális innovációs 
stratégiák, amelyek prioritásokat 
határoznak meg annak érdekében, hogy 
versenyelőnyt építsenek ki a saját kutatási 
és innovációs erősségek fejlesztésén és 
ezen erősségek üzleti szükségletekkel való 
összehangolásán keresztül a felmerülő 
lehetőségek és piaci fejlemények koherens 
módon történő kezelése érdekében, 
elkerülve mindeközben uniós szinten a 
párhuzamos munkát és az erőfeszítések 
szétforgácsolását; ezek a stratégiák 
ölthetik nemzeti vagy regionális kutatási 
és innovációs (K+I) stratégiai 
szakpolitikai keret formáját, illetve 
beépíthetők abba;
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Or. en

Módosítás 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „számviteli év”: a harmadik és 
negyedik rész alkalmazásában a július 1. és 
június 30. közötti időszak, kivéve az első 
számviteli évet, amelynek tekintetében a 
kiadások támogathatóságának első napjától 
2015. június 30-ig tartó időszak. Az utolsó 
számviteli év 2022. július 1-jétől 2023. 
június 30-áig tart;

25. „számviteli év”: a harmadik rész 
alkalmazásában a július 1. és június 30. 
közötti időszak, kivéve az első számviteli 
évet, amelynek tekintetében a kiadások 
támogathatóságának első napjától 2015. 
június 30-ig tartó időszak. Az utolsó 
számviteli év 2023. július 1-jétől 2024. 
június 30-áig tart;

Or. en

Módosítás 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. „alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer”: olyan konkrét és 
előzetesen pontosan meghatározott 
kritikus tényező, amely valamely 
beruházási prioritással vagy uniós 
prioritással kapcsolatban kitűzött konkrét 
cél eredményes és hatékony teljesítésének 
előfeltétele, azzal közvetlen és tényleges 
kapcsolatban áll, és arra közvetlen hatást 
gyakorol;

Or. en
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Módosítás 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 26 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26b. „konkrét célkitűzés”: az az 
eredmény, amelynek eléréséhez valamely 
beruházási prioritás vagy uniós prioritás 
adott nemzeti vagy regionális 
összefüggésben – egy prioritás keretében 
tett fellépések vagy intézkedések révén –
hozzájárul;

Or. en

Módosítás 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia 
végrehajtásának érdekében, figyelembe 
véve az integrált iránymutatásokat és a 
Szerződés 121. cikkének (2) bekezdésében 
az egyes országokra vonatkozóan 
megadott ajánlásoknak, valamint a 
releváns, a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokat.

(1) A KSK-alapoknak nemzeti, regionális 
és helyi támogatásokkal kiegészített 
többéves programokon keresztül kell 
támogatást nyújtaniuk a Szerződés 174. 
cikkében szereplő célkitűzések 
megvalósításához.

Or. fr
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Módosítás 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban, valamint a 
hiányzó határokon átnyúló kapcsolatok 
létrehozása;

Or. en

Módosítás 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) a fenntartható közlekedés előmozdítása 
és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

(7) a fenntartható közlekedés, a tiszta vagy 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
tömegközlekedés előmozdítása és 
kapacitáshiányok megszüntetése a főbb 
hálózati infrastruktúrákban;

Or. fr

Módosítás 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése;

(8) a foglalkoztatás, a képzés előmozdítása
és a munkavállalói mobilitás támogatása
azokban a foglalkoztatási övezetekben 
vagy ágazatokban, ahol arra szükség van;
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Or. fr

Módosítás 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása és 
a szegénység elleni küzdelem;

(9) a társadalmi befogadás előmozdítása, a 
szociális gazdaságba történő beruházás, a 
szegénység felszámolását, valamint a 
mindenki számára az ellátáshoz és az 
egészségügyhöz való hozzáférés 
elősegítését célzó munka;

Or. fr

Módosítás 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

(11) az intézményi kapacitás, a 
közigazgatás hatékonysága és a 
legelszigeteltebb területeken a területi 
folytonosság biztosítását lehetővé eszközök 
javítása.

Or. fr

Módosítás 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

a) a KSK-alapok programozása és a 
Szerződés 121. cikke (2) bekezdése 
alapján kiadott országspecifikus ajánlások 
és a Szerződés 148. cikke (4) bekezdése 
alapján, a Tanács által elfogadott 
ajánlások közötti koherencia és összhang 
elérését biztosító eszközöket;

törölve

Or. fr

Módosítás 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság jogosult felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keret 142. cikkének 
megfelelően, amely megállapítja a magas 
európai hozzáadott értékkel bíró indikatív 
fellépésekkel és az egyes tematikus 
célkitűzések végrehajtására vonatkozó 
elvekkel, valamint az együttműködési 
prioritásokkal kapcsolatos sajátos 
elemeket.

törölve

Or. fr

Módosítás 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 

törölve
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jelentős változása esetén a Bizottság 
felülvizsgálja a közös stratégiai keretet, és 
adott esetben – a 142. cikknek 
megfelelően – felhatalmazáson alapuló 
aktus révén módosításokat fogad el az I. 
melléklet tekintetében.

Or. fr

Módosítás 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, 
kezelve a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat és 
figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket.

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják, a 
Szerződés 174. cikkében meghatározott 
célkitűzéseket követve.

Or. fr

Módosítás 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapok hatálya alá tartozó mindegyik alap 
esetében az előzetes feltételeket az adott 
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alapra vonatkozó szabályokban határozzák 
meg. Az előzetes feltételrendszer
előfeltétel, és csak akkor alkalmazandó, 
ha az közvetlenül összefügg az európai 
strukturális és beruházási alapok 
hatékony végrehajtásával, vagy arra 
közvetlen hatással van.

Or. en

Módosítás 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg.

törölve

Or. en

Módosítás 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

(2) A tagállamok a 4. cikk (4) bekezdésével 
összhangban értékelik, hogy az alapra 
vonatkozó szabályokban meghatározott,
alkalmazandó előzetes feltételek 
teljesültek-e.

Or. en

Módosítás 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli



PE514.636v02-00 58/81 AM\941563HU.doc

HU

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok értékelik, hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e.

(2) A tagállamok intézményi és jogi 
keretükkel összhangban, valamint a 
partnerségi megállapodás és programok 
összefüggésében értékelik, hogy az adott 
alapra vonatkozó szabályokban 
meghatározott előzetes feltételrendszer és 
az V. melléklet 2. szakaszában 
meghatározott általános előzetes 
feltételrendszer alkalmazandó-e a 
programjaik prioritásain belül elérni 
kívánt egyedi célkitűzésekre, és hogy a 
vonatkozó előzetes feltételek teljesülnek-e. 
Az előzetes feltételrendszerek csak olyan 
mértékben és csak akkor alkalmazandók, 
ha a 2. cikkben foglalt 
fogalommeghatározás a program 
prioritásai keretében kitűzött konkrét 
célok tekintetében teljesül. Az 
alkalmazhatóság 4. cikk (5) bekezdése 
szerinti értékelése figyelembe veszi az 
arányosság elvét, tekintettel a kiutalt 
támogatás szintjére. A feltételek 
teljesülésének értékelése az alapra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
kritériumokra szorítkozik.

Or. en

Módosítás 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az előzetes feltételek a 
partnerségi szerződés elküldésének napján 
nem teljesülnek, a tagállamok a 
partnerségi szerződésben összefoglalják a 

(3) A partnerségi megállapodás megadja 
az alkalmazandó előzetes feltételek 
nemzeti szintű teljesítése értékelésének 
összefoglalását és azon feltételek 
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nemzeti és regionális szinten 
végrehajtandó intézkedéseket a 
végrehajtás ütemtervével együtt, 
biztosítva, hogy arra legkésőbb két évvel a 
partnerségi szerződés megkötése után vagy
2016. december 31-ig sor kerül, attól 
függően, hogy melyik következik be előbb.

tekintetében, amelyek az értékelés alapján 
a partnerségi megállapodás benyújtásának 
napján nem teljesülnek, az érintett 
prioritásokat, a felelős szervezeteket, az 
előzetes feltételrendszer teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket, és 
ezen intézkedések menetrendjét. Az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban 
minden program megadja azt az 
alkalmazandó előzetes feltételrendszert, 
amely a (2) bekezdésben említett értékelés 
alapján nem teljesül a partnerségi 
megállapodás benyújtásának napján. A 
tagállamok legkésőbb 2016. december 31-
ig teljesítik ezeket az előzetes 
feltételrendszereket, és a teljesítésről a 44. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően 
legkésőbb a 2017. évi éves végrehajtási 
jelentésben vagy az elért eredményekről 
szóló 2017. évi jelentésben beszámolnak.

Or. en

Módosítás 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos 
részletes intézkedéseket, beleértve a 
végrehajtás ütemtervét is.

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az előzetes 
feltételek teljesítésével kapcsolatos, a 
megállapított határidőn belül
végrehajtandó részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.

Or. en

Módosítás 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamoknak a megfelelő 
programokban meg kell adniuk az
előzetes feltételek teljesítésével 
kapcsolatos részletes intézkedéseket, 
beleértve a végrehajtás ütemtervét is.

törölve

Or. en

Módosítás 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság értékeli az előzetes 
feltételrendszerek alkalmazandóságáról és
az alkalmazandó előzetes 
feltételrendszerek teljesítéséről a 
partnerségi megállapodás és/vagy 
programok tagállamok általi értékelése 
keretében a tagállamok által szolgáltatott 
információk következetességét és 
megfelelőségét. Az alkalmazhatóság 
értékelése a 4. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően figyelembe veszi az 
arányosság elvét, a kiutalt támogatás 
szintjére figyelemmel. A feltételek 
teljesülésének említett értékelése az alapra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
kritériumokra szorítkozik, és tiszteletben 
tartja az egyedi és megfelelő politikai 
intézkedések eldöntésére vonatkozó 
nemzeti és regionális hatásköröket, 
beleértve a stratégiák tartalmát is.

Or. en
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Módosítás 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Amennyiben a Bizottság és valamely 
tagállam között nézeteltérés áll fenn egy 
adott előzetes feltételrendszernek a 
program prioritásai keretében kitűzött 
konkrét célra való alkalmazandóságával 
vagy a feltételrendszer teljesítésével 
kapcsolatban, a Bizottságnak kell 
bizonyítania mind a 2. cikk szerinti
alkalmazandóságot, mind pedig a 
nemteljesítést.

Or. en

Módosítás 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a programban 
meghatározott határidőig nem kerül sor, a 
Bizottság felfüggesztheti a kifizetéseket.

(5) A Bizottság a partnerségi megállapodás
és a programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
alkalmazhatóságára és teljesítésére 
vonatkozóan megadott információk 
következetességét. Az alapra vonatkozó 
szabályokkal összhangban egy adott 
program elfogadásakor a Bizottság dönthet 
úgy, hogy felfüggeszti az adott 
programnak szánt bármely időközi 
kifizetést vagy azok egy részét az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések kielégítő végrehajtásáig, ami 
alapvető fontosságú az említett program 
célkitűzéseinek eléréséhez. Amennyiben 
az előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések végrehajtására a 
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programban meghatározott határidőig nem 
kerül sor, a Bizottság az alapokra 
vonatkozó szabályokkal összhangban
felfüggesztheti a kifizetéseket. A 
kifizetések felfüggesztését haladéktalanul 
megszüntetik, amint a tagállam teljesíti a 
programra alkalmazandó előzetes 
feltételrendszert.

Or. en

Módosítás 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és 
a programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a programnak szánt összes 
időközi kifizetést vagy azok egy részét az 
előzetes feltételrendszer teljesítését 
biztosító intézkedések kielégítő 
végrehajtásáig. Amennyiben az előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a 
programban meghatározott határidőig
nem kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

(5) A Bizottság egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy 
felfüggeszti a program vonatkozó 
prioritásának szánt összes időközi 
kifizetést vagy azok egy részét a (3) 
bekezdésben említett intézkedések 
végrehajtásáig, amennyiben az szükséges 
ahhoz, hogy az érintett prioritás keretében 
kitűzött konkrét célok hatékony és 
eredményes teljesítése ne szenvedjen 
jelentős sérelmet. Amennyiben a (3) 
bekezdésben meghatározott határidőig 
nem kerül sor az adott program 
benyújtásának időpontjában még nem 
teljesített, alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására, a Bizottság 
felfüggesztheti a program érintett 
prioritásainak javára történő időközi
kifizetéseket. A felfüggesztés hatóköre 
mindkét esetben arányos a végrehajtandó 
intézkedésekkel és az érintett 
pénzeszközök nagyságával.

Or. en
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Módosítás 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az (5) bekezdésben foglalt 
rendelkezések nem alkalmazandók abban 
az esetben, ha a Bizottság és az érintett 
tagállam megállapodik az előzetes 
feltételrendszer alkalmazásának 
mellőzésében, vagy egyetértésre jut arról, 
hogy valamely alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer teljesült, amit a program 
és a partnerségi megállapodás 
jóváhagyása jelez. Az (5) bekezdésben 
foglalt rendelkezések nem alkalmazandók 
abban az esetben sem, ha a Bizottság a (3) 
bekezdésben említett jelentés benyújtását 
követő hatvan napon belül nem tesz 
észrevételeket.

Or. en

Módosítás 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A Bizottság késedelem nélkül 
megszünteti az adott prioritás javára 
történő időközi kifizetések felfüggesztését, 
ha a tagállam végrehajtotta a szóban 
forgó programra vonatkozó, a 
felfüggesztésről szóló bizottsági döntés 
meghozatalának időpontjában még nem 
teljesített előzetes feltételrendszerek 
teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket. 
Haladéktalanul megszünteti a 
felfüggesztést abban az esetben is, ha a 
programnak az érintett prioritással 



PE514.636v02-00 64/81 AM\941563HU.doc

HU

kapcsolatos módosítását követően az adott 
előzetes feltételrendszer már nem 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (1)–(5) bekezdések nem 
vonatkoznak az európai területi 
együttműködési cél alá tartozó 
programokra.

(6) Az (1)–(5b) bekezdések nem 
vonatkoznak az európai területi 
együttműködési cél alá tartozó 
programokra.

Or. en

Módosítás 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes KSK-alapoknak juttatott források 
5 %-a – az európai területi 
együttműködési cél, az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezés és az 
ETHA-rendelet V. címének nyújtott 
források kivételével – eredményességi 
tartalékot képez, amelyet a 20. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően kell 
elosztani.

Az ERFA-nak, az ESZA-nak és a 
Kohéziós Alapnak a 81. cikk (2) 
bekezdésének c) pontjában említett, 
növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél keretében, 
valamint az EMVA és az és az ETHA-
rendelet V. címe számára juttatott források 
5 %-a eredményességi tartalékot képez, 
amelyet a partnerségi megállapodásban és 
programokban kell kialakítani a II. 
mellékletben meghatározott kerettel 
összhangban, és a 20. cikkel összhangban 
kell elosztani a meghatározott prioritások 
között.
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A következő forrásokat nem veszik 
figyelembe az eredményességi tartalék 
kiszámításához:
a) az operatív programban meghatározott 
ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez 
a 2013/…/EU ESZA-rendelet 15. 
cikkének iii. pontjával összhangban 
rendelt források;
b) a Bizottság kezdeményezésére az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban 
technikai segítségnyújtáshoz rendelt 
források;
c) a Kohéziós Alapból a 84. cikk (4) 
bekezdésével összhangban az európai 
összekapcsolódási eszközhöz 
átcsoportosított források;
d) a 84. cikk (5) bekezdésével 
összhangban a leginkább rászoruló 
személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alaphoz átcsoportosított 
források;
e) a fenntartható városfejlesztésre 
irányuló innovatív cselekvésekhez a 84. 
cikk (7) bekezdésével összhangban rendelt 
források.

Or. en

Módosítás 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 

törölve
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alkalmazhat az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 487
Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével kapcsolatos 
súlyos mulasztást állapít meg, akkor az 
érintett prioritások vonatkozásában 
pénzügyi korrekciót alkalmazhat az 
alapokra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően. A Bizottságot jogosult arra, 
hogy a 142. cikk szerint felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 
alkalmazandó pénzügyi korrekció 
szintjének megállapításához szükséges 
kritériumok és módszertan 
meghatározására.

(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével kapcsolatos 
súlyos mulasztást állapít meg csak a 
pénzügyi mutatók, a kimeneti mutatók és 
a fő végrehajtási lépések tekintetében, 
amelyek olyan egyértelműen 
meghatározott végrehajtási 
hiányosságoknak tudhatók be, amelyeket 
a Bizottság az érintett tagállammal 
folytatott szoros konzultációkat követően a 
44. cikk (7) bekezdése alapján korábban 
közölt, és a tagállam nem tette meg a 
szükséges kiigazító intézkedéseket az ilyen 
hiányosságok orvoslása érdekében, akkor 
a Bizottság a 77. cikk ellenére az érintett 
prioritások vonatkozásában pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelően.
A Bizottság a pénzügyi korrekciók 
alkalmazásakor – kellő tekintettel az
arányosság elvére – figyelembe veszi a 
támogatás felhasználásának szintjét és az 
elmaradáshoz hozzájáruló külső 
tényezőket.
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Nem alkalmaznak pénzügyi korrekciókat, 
amennyiben a célok teljesítésének 
elmulasztására egy ésszerű végrehajtási 
késedelem keretében társadalmi-
gazdasági vagy környezeti tényezők 
hatása, valamely tagállam gazdasági vagy 
környezeti állapotában bekövetkezett 
jelentős változások, illetve az adott 
prioritások végrehajtását súlyos 
mértékben befolyásoló vis maior okán 
került sor.

Or. en

Módosítás 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az érintett tagállam 
bevezette az eurót, makrofinanszírozási 
támogatást kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelet értelmében;

a) amennyiben az érintett tagállam 
kölcsönt kap az Uniótól a 407/2010/EU 
tanácsi rendelet értelmében;

Or. en

Módosítás 489
Michael Theurer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A pénzügyi eszközök támogatásának 
előzetes értékelésen kell alapulnia, 
amelynek ellenőrzött bizonyítékokkal kell 
szolgálnia a piaci hiányosságok vagy a 
nem optimális beruházási helyzetek 
fennállásáról, valamint az állami 
beruházási szükségletek becsült szintjéről 
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és hatóköréről, és ennek keretében a 
támogatandó pénzügyieszköz-típusokról 
is. Az előzetes értékelésnek ki kell 
terjednie az alábbiakra:
a) a gyenge piaci körülmények, a nem 
optimális beruházási helyzetek, valamint 
az olyan szakpolitikai területekhez és 
tematikus célkitűzésekhez kapcsolódó 
beruházási igények vagy azon beruházási 
prioritások elemzése, amelyekkel 
foglalkozni kell annak érdekében, hogy 
hozzá lehessen járulni egy prioritás vagy 
intézkedés keretében megállapított egyedi 
célkitűzések megvalósításához, és 
amelyeket pénzügyi eszközök révén 
támogatni kell. Az elemzés alapjául a 
bevált gyakorlatok rendelkezésre álló 
módszertana szolgál;
b) annak felmérése, hogy az európai 
strukturális és beruházási alapokból való 
támogathatóságuk szempontjából vizsgált 
pénzügyi eszközök milyen hozzáadott 
értéket biztosítanának, mennyiben 
összeegyeztethetők ugyanazon piacra 
irányuló állami intervenciók egyéb 
formáival, melyek az állami támogatást 
érintő esetleges következmények, arányos-
e a kilátásba helyezett intervenció, és 
milyen intézkedésekkel minimalizálhatók 
a piacot torzító hatások;
c) a pénzügyi eszköz által a végső 
kedvezményezett szintjén előteremtendő 
kiegészítő állami és magán források 
becslése (várt multiplikátorhatás), adott 
esetben beleértve a magánbefektetői 
partnerforrások bevonzását célzó 
elsőbbségi javadalmazás 
szükségességének és szintjének 
értékelését, és/vagy a szükségesség 
megállapítására használandó 
mechanizmusok leírása; és
d) hasonló eszközök példája és a múltban 
elvégzett előzetes tagállami értékelések 
alapján levonható tanulságok, valamint e 
tanulságok jövőbeli hasznosítási 
módjainak áttekintése; az ilyen 
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kedvezményes javadalmazás mértéke, 
mint például a versenyképességi értékelés 
vagy megfelelően független értékelési 
folyamat;
e) a javasolt beruházási stratégia 
bemutatása, annak keretében pedig a 33. 
cikk szerinti lehetséges végrehajtási 
módozatok vizsgálata, továbbá a 
felkínálandó pénzügyi termékek és a 
megcélzott végső kedvezményezettek 
ismertetése, valamint adott esetben a 
vissza nem térítendő támogatással való 
együttes alkalmazásra vonatkozó tervek.
f) a várt eredmények részletes ismertetése, 
valamint annak leírása, hogy az érintett 
pénzügyi eszköz várhatóan miként járul 
hozzá a vonatkozó prioritásban vagy 
intézkedésben meghatározott egyedi 
célkitűzések eléréséhez, e hozzájárulásra 
vonatkozó mutatókat is ideértve;

Or. en

Módosítás 490
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközök 
tekintetében a kifizetési kérelem 
tartalmazza és külön megadja a pénzügyi
eszköznek juttatott támogatás teljes 
összegét.

(1) A 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontjában említett pénzügyi eszközök és a 
33. cikk (1) bekezdésének b) pontjában 
említett pénzügyi eszközök tekintetében, 
amelyeket a 33. cikk (4) bekezdésének a) 
és b) pontjával összhangban hajtanak 
végre, szakaszos időközi kifizetési
kérelmeket kell benyújtani a pénzügyi
eszközhöz nyújtott program-
hozzájárulásra a támogathatósági időszak 
során a következő feltételeknek 
megfelelően: 
a) a pénzügyi eszközhöz nyújtandó 
program-hozzájárulás azon összege, 
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amelyet az 55. cikk (2) bekezdésében 
megjelölt támogathatósági időszak 
folyamán benyújtott időközi kifizetés 
iránti kérelmek feltüntetnek, nem 
haladhatja meg az adott pénzügyi eszköz 
számára a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás keretében elkülönített 
program-hozzájárulások teljes összegének 
25%-át, ami a 36. cikk (1) bekezdésének 
a), b és d) pontja értelmében az 55. cikk 
(2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági időszak folyamán 
várhatóan kifizetésre kerülő kiadások 
összegének felel meg. Az 55. cikk (2) 
bekezdésében megjelölt támogathatósági 
időszakon túl benyújtott, időközi kifizetés 
iránti kérelmekben fel kell tüntetni a 36. 
cikk szerinti támogatható kiadások teljes 
összegét;
b) az a) pontban említett, időközi kifizetés 
iránti kérelmek egyenként legfeljebb a 33. 
cikk (8) bekezdésében említett, a pénzügyi 
eszközbe várhatóan befizetett nemzeti 
társfinanszírozás teljes összegének 25%-
ára vonatkozóan nyújthatók be, vagy – a 
végső kedvezményezettek szintjén – a 36. 
cikk (1) bekezdésének a), b) és d) pontja 
szerinti kiadásokra vonatkozóan, az 55. 
cikk (2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági időszakon belül;
c) az 55. cikk (2) bekezdésében megjelölt 
támogathatósági időszak folyamán 
további időközi kifizetés iránti kérelmek 
kizárólag az alábbi feltételek alapján 
nyújthatók be:
i. a második időközi kifizetés iránti 
kérelem esetében akkor, ha az első időközi 
kifizetés iránti kérelemben feltüntetett 
összegnek legalább 60%-át már 
elköltötték a 36. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti támogatható 
kiadásként;
ii. a harmadik és minden azt követő 
időközi kifizetés iránti kérelem esetében 
akkor, ha az előző időközi kifizetés iránti 
kérelmekben feltüntetett összegeknek 
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legalább 70%-át már elköltötték a 36. cikk 
(1) bekezdésének a), b) és d) pontja 
szerinti támogatható kiadásként;
d) minden olyan időközi kifizetés iránti 
kérelemben, amely pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó kiadásokat tartalmaz, külön 
fel kell tüntetni a pénzügyi eszközhöz 
nyújtott program-hozzájárulások teljes 
összegét és a 36. cikk (1) bekezdésének a), 
b) és d) pontja szerinti támogatható 
kiadásként kifizetett összegeket is.

A végső egyenleg kifizetése iránti, 
lezáráskor benyújtott kérelemben fel kell 
tüntetni a 36. cikk szerinti támogatható 
kiadások teljes összegét is.

Or. en

Módosítás 491
Dimitar Stoyanov

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) föld és ingatlan biztosítása esetén az 
értéket egy szakképzett független szakértő 
vagy egy megfelelően felhatalmazott 
hivatalos szerv igazolja, és ez az érték nem 
haladja meg a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott határt.

d) föld és ingatlan biztosítása esetén az 
értéket átláthatóan és megfelelően 
lefolytatott vizsgálattal egy szakképzett 
független szakértő vagy egy felhatalmazott 
hivatalos szerv igazolja, és ez az érték nem 
haladja meg a (3) bekezdés b) pontjában 
meghatározott határt.

Or. bg

Indokolás

Garantálni kell a szakképzett független szakértő vagy felhatalmazott hivatalos szerv 
kiválasztása előírásainak szigorú betartását az érték megállapításánál, hogy a kiválasztási 
eljárás folyamata a lehető legátláthatóbb legyen, a visszaélési kísérletek megakadályozása 
érdekében.
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Módosítás 492
Rosa Estaràs Ferragut

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) támogatásra jogosult népesség, 
regionális prosperitás, adott esetben 
figyelembe véve a súlyos és tartós 
természeti vagy demográfiai hátrányokkal 
küzdő régiók sajátos helyzetét, 
munkanélküliségi ráta, foglalkoztatottsági 
ráta, iskolázottság és népsűrűség, egy főre 
jutó korrigált nettó jövedelem, iskolai 
lemorzsolódás aránya, régiókon belüli 
egyenlőtlenségek (NUTS 3) és a 
demográfiai kiszolgáltatottsági mutató a 
fejlettebb régiók esetében;

Or. es

Módosítás 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „közkiadás vagy egyenértékű 
strukturális kiadás”: a tagállamok által a 
középtávú költségvetési stratégiájuk 
benyújtása céljából az 1466/9729/EK 
tanácsi rendelet szerint elkészített 
stabilitási és konvergencia programokban 
szereplő államháztartási bruttó állóeszköz-
felhalmozás;

1. „közkiadás vagy egyenértékű 
strukturális kiadás”: az államháztartás 
bruttó állóeszköz-felhalmozása;

Or. en

Módosítás 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine
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Rendeletre irányuló javaslat
86 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak a strukturális alapok 
által társfinanszírozott programok 
társfinanszírozása kapcsán felmerült 
közkiadásai vagy azzal egyenértékű 
strukturális kiadásai nem sorolhatók a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
tiszteletben tartásának ellenőrzéséhez 
szükséges partnerségi szerződésben 
figyelembe vett közkiadások vagy azzal 
egyenértékű strukturális kiadások közé, 
ugyanis e kiadások olyan kötelezettséget 
jelentenek, amely a kohéziós politika 
alapját képező addicionalitás elvének 
közvetlen következménye; ezért a 
tagállamoknak a strukturális alapok által 
társfinanszírozott programok 
társfinanszírozása kapcsán felmerült 
közkiadásaira nem vonatkoznak a 
Stabilitási és Növekedési Paktum 
korlátozásai, ugyanis e kiadások a 
versenyképesség, a növekedés és a 
munkahelyteremtés támogatására 
irányulnak.

Or. it

Módosítás 495
Eleni Theocharous

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) 85% a tagállamok kevésbé fejlett régiói 
és a legkülső régiók esetében, beleértve a 
kiegészítő finanszírozást is, valamint a
Kohéziós Alap átmeneti rendszeréből 
2014. január 1-jén támogatható egyetlen 
régióból álló tagállamok esetében;
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régiókban;

Or. en

Módosítás 496
Michael Theurer

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A tagállam saját kezdeményezésére 
kijelölhet egy koordináló testületet, 
amelynek feladatai a 
kedvezményezettekkel és az érdekelt 
polgárokkal való kapcsolattartás és ezek 
tájékoztatása, valamint ezek és az adott 
irányító hatóságok közötti kapcsolatépítés.

Or. en

Módosítás 497
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) frissítse a különböző uniós alapok 
közös, nemzeti nyilvános internetes 
oldalát, ahol szerepel az alapok 
erőforrásainak felhasználása a korábbi 
években és lehetőség szerint a tárgyévre 
tervezett felhasználás, a polgárok számára 
érthető formában;

Or. fi

Módosítás 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2016-tól 2022 végéig tartó időszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a 75. cikk (1) bekezdésében 
említett dokumentumokat.

A 2016-tól 2025 végéig tartó időszakban a 
tagállam minden egyes évre vonatkozóan 
benyújtja a költségvetési rendelet 59. 
cikkének (5) bekezdésében említett 
dokumentumokat az ott meghatározott 
határidőig, azaz:

Or. en

Módosítás 499
Andrey Kovatchev

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Megállapodás esetén a tagállam újra 
felhasználhatja az érintett alapokat a 135. 
cikk (3) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Módosítás 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az e rendeletben említett 
felhatalmazás a rendelet hatálybalépésétől 
kezdődően határozatlan időre szól.

(2) A Bizottság a(z) … cikkben1 említett 
felhatalmazást …-tól2 3 éves időtartamra 
kapja meg. A Bizottság legkésőbb 9 
hónappal a hároméves időtartam vége 
előtt jelentést készít a felhatalmazásról. 
Amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
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legkésőbb három hónappal az említett 
időtartam vége előtt, akkor a 
felhatalmazás e rendelet felülvizsgálatáig 
hallgatólagosan meghosszabbodik.
______________
1 (Kérjük, illessze be mindazon cikkek 
számát, amely felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat ír elő.)
2 HL: (Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének napját)

Or. en

Módosítás 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 12. cikkben, a 20. cikk (4) 
bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, 
a 32. cikk (1) bekezdésében, a 33. cikk (3) 
bekezdésében, a 33. cikk (4) 
bekezdésében, a 33. cikk (7) bekezdésében, 
a 34. cikk (3) bekezdésében, a, 35. cikk (5) 
bekezdésében, a 36. cikk (4) bekezdésében, 
az 54. cikk (1) bekezdésében, az 58. 
cikkben, a 112. cikk (2) bekezdésében, a 
114. cikk (8) bekezdésében, a 114. cikk 9. 
bekezdésében, a 116. cikk (1) 
bekezdésében, a 117. cikk (1) 
bekezdésében, a 132. cikk (4) 
bekezdésében, a 136. cikk (6) 
bekezdésében és a 141. cikkben említett 
felhatalmazást.

Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 20. cikk
(4) bekezdésében, a 32. cikk (10)
bekezdésében, a 33. cikk (4) bekezdésében, 
a 34. cikk (5) bekezdésében, a 36. cikk (4) 
bekezdésében, az 58. cikkben és a 136. 
cikk (6) bekezdésében említett 
felhatalmazást.

A visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját követő 
napon vagy a benne megjelölt későbbi 

A visszavonó határozat megszünteti a 
határozatban leírt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetésének napját követő 
napon vagy a benne megjelölt későbbi 
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időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követő 2 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 
vagy a Tanács kezdeményezésére ez az 
időtartam 2 hónappal meghosszabbodik.

Amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács értesítését követő 2 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 20. cikk 
(4) bekezdése, a 32. cikk (10) bekezdése, a 
33. cikk (4) bekezdése, a 34. cikk (5) 
bekezdése, a 36. cikk (4) bekezdése, az 
58. cikk és a 136. cikk (6) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok hatályba lépnek Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam 2 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió gazdasági irányításával való 
koherencia és összhang

(2) Az Unió gazdasági stratégiájával, az 
Európai Unió Alapjogi Chartájával és a 
szociális szakpolitikákkal való koherencia
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Or. fr

Módosítás 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak különös figyelmet 
kell szentelniük arra, hogy előnyben 
részesítsék a növekedést serkentő 
kiadásokat – köztük az oktatásra, kutatásra, 
innovációra és energiahatékonyságra 
fordított költségeket, illetve azon 
kiadásokat, amelyek a kkv-k számára 
megkönnyítik a környezeti fenntarthatóság, 
a természetes erőforrások, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem terén tett 
fellépések finanszírozását és biztosítását – ,
és gondoskodjanak e kiadások 
hatékonyságáról. Szem előtt kell tartaniuk 
továbbá, hogy a foglalkoztatási szolgálatok 
és az aktív munkaerő-piaci szakpolitikák 
hatóköre és hatékonysága továbbra is 
megfelelő szintű legyen, illetve 
növekedjen, különös figyelmet fordítva az 
ifjúsági munkanélküliségre.

(1) A tagállamoknak figyelmet kell 
szentelniük arra, hogy ösztönözzék a 
növekedést serkentő kiadásokat – köztük 
az oktatásra, kutatásra, innovációra és 
energiahatékonyságra fordított költségeket, 
illetve azon kiadásokat, amelyek a kkv-k és 
az egyesületek számára megkönnyítik a 
társadalmi és környezeti fenntarthatóság, a 
természetes erőforrások, az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint 
a kirekesztés és megkülönböztetés elleni 
küzdelem terén tett fellépések 
finanszírozását és biztosítását –, és 
gondoskodjanak e kiadások 
hatékonyságáról, valamint az Unió 
gazdasági stratégiájával és az Európai 
Unió Alapjogi Chartájával való 
összhangjáról. Szem előtt kell tartaniuk 
továbbá, hogy a szociális politikák, a 
foglalkoztatási szolgálatok és a munkaerő-
piaci szakpolitikák hatóköre és 
hatékonysága továbbra is megfelelő szintű 
legyen, illetve növekedjen, ugyanakkor 
különös figyelmet kell fordítaniuk az 
ifjúsági munkanélküliségre.

Or. fr

Módosítás 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 szakasz – 2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződések 
kidolgozásakor a tagállamoknak a KSK-
alapok programozásánál – szerepüknek és 
kötelezettségeiknek megfelelően –
figyelembe kell venniük a Tanács által az 
Európai Unió működéséről szóló
szerződés 121. cikke (2) bekezdése és 148. 
cikke (4) bekezdése alapján kibocsátott, 
legfrissebb vonatkozó országspecifikus 
ajánlásokat. A tagállamoknak figyelembe 
kell továbbá venniük a Tanácsnak a 
Stabilitási és növekedési paktum, illetve a 
gazdasági kiigazítási programok alapján 
kibocsátott ajánlásait is. E rendelet 14. 
cikke a) pontja i. alpontjának megfelelően 
a partnerségi szerződésben minden egyes 
tagállamnak ismertetnie kell, miként 
járulnak hozzá az uniós és a nemzeti 
finanszírozási források a vonatkozó 
országspecifikus ajánlásokban 
megállapított problémák kezeléséhez, 
valamint az illetékes regionális és helyi 
hatóságokkal részletesen egyeztetett 
nemzeti reformprogramokban kitűzött 
célok megvalósításához.

(2) A partnerségi szerződések 
kidolgozásakor a tagállamoknak a KSK-
alapok programozásánál figyelembe kell 
venniük a Szerződés 174. cikkében 
meghatározott célkitűzéseket. E rendelet 
14. cikke a) pontja i. alpontjának 
megfelelően a partnerségi szerződésben 
minden egyes tagállamnak ismertetnie kell, 
miként járulnak hozzá az uniós és a 
nemzeti finanszírozási források a 
vonatkozó országspecifikus ajánlásokban 
megállapított problémák kezeléséhez, 
valamint az illetékes regionális és helyi 
hatóságokkal részletesen egyeztetett 
nemzeti reformprogramokban kitűzött 
célok megvalósításához.

Or. fr

Módosítás 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 5 szakasz – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ösztönözni kell a biodiverzitás és az 
ökoszisztémák fenntartható kezelését, 
különösen a legkülső régiókban.

Or. fr
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Módosítás 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Megfelelően indokolt esetekben,
például ha valamely tagállamban vagy 
régióban jelentős változások következnek 
be a gazdasági, környezeti vagy 
munkaerő-piaci feltételekben, az adott 
prioritást illető támogatások változásából 
eredő módosítások mellett a tagállam e 
rendelet 26. cikkének megfelelően 
javasolhatja a részcélok és célok 
módosítását is.

Or. en

Módosítás 508
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 szakasz – 2.1 pont – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamnak és az irányító 
hatóságnak biztosítaniak kell, hogy az 
uniós alapok tevékenységével kapcsolatos 
adatok a tagállamokban központosítottan 
elérhetőek legyenek, egyetlen internetes 
oldalon, könnyen követhető formában, 
ideértve a megvalósítandó stratégiát, a 
cselekvési programot, a projektjegyzéket, 
valamint a tevékenységek és projektek 
rövid leírását és költségvetését, valamint 
hivatkozásokat a támogatottak internetes 
oldalaira, ahol egyértelmű leírásnak kell 
szerepelnie a támogatott projektről.

Or. fi
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Módosítás 509
Andrey Kovatchev

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 2 szakasz – 2.1 pont – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak a tagállamban 
működő képviseleti irodáit;

b) az európai tájékoztatási központokat, 
valamint a Bizottságnak a tagállamban 
működő képviseleti irodáit és az Európai 
Parlamentnek a tagállamban működő 
tájékoztatási irodáit, valamint más 
megfelelő tájékoztatási hálózatokat, 
amennyiben elérhetők;

Or. en

Módosítás 510
Sari Essayah

Rendeletre irányuló javaslat
6 melléklet – 3 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Potenciális kedvezményezettek és a 
kedvezményezettek tájékoztatását szolgáló 
intézkedések

(A magyar nyelvi változatot nem érinti)

Or. fi


