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Módosítás 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindegyik KSK-alap a küldetésének 
megfelelően támogatja az alábbi 
tematikus célkitűzéseket az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiához való 
hozzájárulás érdekében:

Mindegyik európai strukturális és 
beruházási alap – az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégiához, illetve az 
egyes alapok Szerződéseken alapuló 
céljaihoz – többek között a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézióhoz – való 
hozzájárulás érdekében – a következő 
tematikus célkitűzéseket támogatja:

(1) a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése;

(1) a kutatás, technológiai fejlesztés és 
innováció erősítése;

(2) az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának és 
minőségének javítása;

(2) az információs és kommunikációs 
technológiákhoz való hozzáférés, a 
technológiák használatának és 
minőségének javítása;

(3) a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

(3) a kis- és középvállalkozások, a 
mezőgazdasági (az EMVA esetében), a 
halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA 
esetében) versenyképességének javítása;

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban;

(4) az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságra való áttérés támogatása minden 
ágazatban;

(5) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

(5) az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -
kezelés előmozdítása;

(6) környezetvédelem és az erőforrás-
felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(6) a környezet megóvása és védelme és az 
erőforrás-felhasználás hatékonyságának 
előmozdítása;

(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és 
a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása;

(7) a fenntartható közlekedés elősegítése és 
a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák 
előtti akadályok elhárítása;

(8) a foglalkoztatás és a munkavállalói 
mobilitás ösztönzése;

(8) a fenntartható és minőségi 
foglalkoztatás ösztönzése és a 
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munkavállalói mobilitás támogatása:
(9) a társadalmi befogadás erősítése és a 
szegénység elleni küzdelem,

(9) a társadalmi befogadás erősítése, a 
szegénység és a megkülönböztetés elleni
küzdelem:

(10) az oktatásba, a készségekbe és az 
egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás;

(10) beruházás az oktatásba, a képzésbe és 
szakképzésbe a készségek fejlesztése és az 
egész életen át tartó tanulás érdekében;

(11) az intézményi kapacitás javítása és 
hatékony közigazgatás.

(11) a hatóságok és az érdekeltek 
intézményi kapacitásának javítása és 
hatékony közigazgatás.

A tematikus célkitűzéseket az egyes KSK-
alapokra specifikus prioritásokhoz kell 
hozzárendelni és az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározni.

A tematikus célkitűzéseket az egyes 
európai strukturális és beruházási alapok 
vonatkozásában specifikus prioritásokhoz 
kell hozzárendelni és az alapokra 
vonatkozó szabályokban meghatározni.

Or. en

Módosítás 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a területi nehézségek kezelését és az 
integrált megközelítés előmozdítását célzó 
intézkedéseket, amelyek a városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
a Szerződés 174. és 349. cikkében említett 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
előtt álló sajátos kihívásokat;

d) a városi, vidéki, tengerparti és halászati 
területek előtt álló fő területi kihívásokat, a 
régiók demográfiai kihívásait vagy az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 174. cikkében említett súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő földrajzi területek egyedi 
szükségleteit, és az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 349. 
cikkében említett legkülső régiók sajátos 
kihívásait kezelő intézkedéseket;

Or. en
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Módosítás 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

(2) A tagállamok intézményi és jogi 
keretüknek megfelelően és a partnerségi 
megállapodás és programok 
létrehozásának keretében értékelik, hogy 
az adott alapra vonatkozó szabályokban 
megállapított előzetes feltételek és az V. 
mellékletben meghatározott általános 
feltételek vonatkoznak-e a programjaik 
prioritásai keretében kitűzött konkrét 
célkitűzésekre, és 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. A teljesítés 
értékelése az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott 
kritériumokra korlátozódik.

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

(3) A partnerségi megállapodás 
meghatározza a vonatkozó előzetes 
feltételek nemzeti vagy regionális szintű 
teljesítése értékelésének összefoglalását, 
és azon feltételekét, amelyek – a (2) 
bekezdésben említett értékelés alapján – a 
partnerségi megállapodás benyújtásának 
napján nem teljesülnek, és tartalmazza az 
érintett prioritásokat, a felelős szerveket, 
az előzetes feltételrendszer teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket és 
az intézkedések ütemtervét. Minden 
program – a programra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően – feltünteti a 
vonatkozó előzetes feltételeket, amelyek a 



AM\942530HU.doc 7/61 PE514.702v03-00

HU

(2) bekezdésben említett értékelés szerint a 
partnerségi szerződés benyújtása napján 
nem teljesülnek. A tagállamok legkésőbb 
2016. december 31-ig teljesítik ezeket az 
előzetes feltételeket, és a teljesítésről 
legkésőbb a 2017. évi éves végrehajtási 
jelentésben vagy az elért eredményekről 
szóló 2017. évi jelentésben beszámolnak.

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

törölve

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat.

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés 
és/vagy a programok értékelésének 
keretében megvizsgálja a tagállamok által
az előzetes feltételek teljesítésére 
vonatkozóan megadott információk 
következetességét és megfelelőségét.
A teljesítés ezen értékelése az alapra 
vonatkozó szabályokban meghatározott 
kritériumokra korlátozódik, és tiszteletben 
tartja az egyedi és megfelelő szakpolitikai 
intézkedések meghozatalára – többek 
között a stratégiák tartalmának 
meghatározására – vonatkozó nemzeti és 
regionális hatásköröket.

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.

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 
kielégítő végrehajtásáig, amennyiben az 
szükséges ahhoz, hogy az érintett prioritás 
keretében kitűzött konkrét célok hatékony 
és eredményes teljesítése ne szenvedjen 
jelentős sérelmet. Amennyiben az adott 
program benyújtásának időpontjában még 
nem teljesített, alkalmazandó előzetes 
feltételrendszer teljesítését biztosító 
intézkedések végrehajtására a (3) 
bekezdésben meghatározott határidőig nem 
kerül sor, a Bizottság felfüggesztheti az 
időközi kifizetéseket.
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(5a) 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 
kapcsolatos módosítását követően az adott 
előzetes feltételrendszer már nem 
alkalmazandó.

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

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

Or. en

Módosítás 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Pénzügyi eszközök Pénzügyi eszközök
(1) A KSK-alapokból támogatás nyújtható 
egy program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében,
olyan előzetes értékelés alapján, amely 
piaci hiányosságokat, illetve nem 
optimális beruházási helyzeteket és 
beruházási szükségleteket állapított meg.

(1) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból támogatás nyújtható egy 
program pénzügyi eszközei számára, 
beleértve az alapok alapjain keresztül 
történő támogatást, a prioritásban 
meghatározott konkrét célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében.

A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők. Ebben az 

A pénzügyi eszközök olyan beruházások
támogatása céljából kerülnek 
felhasználásra, amelyek pénzügyi 
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esetben külön nyilvántartásokat kell 
vezetni az egyes finanszírozási formákra 
vonatkozóan.

szempontból várhatóan életképesek, 
ugyanakkor piaci forrásokból nem 
vonzanak elegendő mennyiségű 
finanszírozást. E cím alkalmazásakor az 
irányító hatóság, az alapok alapja és a 
pénzügyi eszközt felhasználó szervek 
betartják az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogot, különös tekintettel az 
állami támogatásokra és a 
közbeszerzésekre vonatkozó 
rendelkezésekre.

A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, amelyek részletes szabályokat 
határoznak meg a pénzügyi eszközök, a 
végső kedvezményezett támogatások, 
kamattámogatások, garanciadíj 
támogatások és pénzügyi eszközök 
együttese révén történő támogatásának 
előzetes értékelésére, további egyedi 
szabályokat határozhat meg a kiadások 
támogathatóságára és azoknak a 
tevékenység típusoknak a 
meghatározására, amelyek nem 
támogathatóak pénzügyi eszközök révén.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most a 32. cikk (3h) (új) bekezdése, módosított 
megfogalmazásban.

Or. en

Módosítás 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
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beruházási szükségletek becsült szintjéről 
és hatóköréről, és ennek keretében a 
támogatandó pénzügyieszköz-típusokról 
is. Az előzetes értékelésnek ki kell 
terjednie az alábbiakra:
a) a piaci hiányosságok, az optimálistól 
elmaradó befektetési 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 révén potenciálisan 
mozgósítható további köz- és 
magánszférabeli források megbecslése, 
egészen a végső kedvezményezett szintjéig 
lebontva (várható multiplikátor-hatás), 
mindezt adott esetben kiegészítve egy arra 
vonatkozó értékeléssel, hogy szükség van-
e – illetve ha igen, milyen mértékben –
kedvezményes javadalmazás 
alkalmazására a magánbefektetői 
kiegészítő források bevonása céljából, 
és/vagy egy leírással arról, hogy ilyen 
kedvezményes javadalmazás alkalmazása 
esetén milyen mechanizmusok révén 
állapítják meg annak szükségességét és 
mértékét, így például versenyalapú vagy 
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kellőképpen független értékelési eljárást 
alkalmaznak-e;
d) hasonló eszközök példája és a múltban 
elvégzett előzetes tagállami értékelések 
alapján levonható tanulságok, valamint e 
tanulságok jövőbeli hasznosítási 
módjainak áttekintése;
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;
g) az előzetes értékelés szükség szerinti 
felülvizsgálatát és aktualizálását lehetővé 
tevő rendelkezések azon pénzügyi 
eszközök felhasználása során, amelyeket 
az értékelés alapján hajtanak végre, 
amennyiben az irányító hatóság a 
felhasználási szakaszban úgy ítéli meg, 
hogy az előzetes értékelés már nem 
tükrözi pontosan a végrehajtás idején 
érvényes pénzügyi viszonyokat.

Or. en

Módosítás 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az előzetes értékelés szakaszosan is 
végrehajtható. Mindenképpen azelőtt le 
kell azonban zárni, hogy az irányító 
hatóság meghozza határozatát az adott 
pénzügyi eszközhöz valamely program 
keretében történő hozzájárulásról.
Az előzetes értékelések pénzügyi 
eszközökkel kapcsolatos összegző 
megállapításait és következtetéseit az 
értékelések lezárásának napjától számított 
három hónapon belül nyilvánosságra kell 
hozni..
Az előzetes értékelést az alapra vonatkozó 
szabályokkal összhangban tájékoztatás 
céljából be kell nyújtani a 
monitoringbizottsághoz.

Or. en

Módosítás 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A pénzügyi eszközök által támogatott 
végső kedvezményezettek programokból és 
az Unió költségvetése által támogatott más 
eszközökből is kaphatnak támogatásokat. 
Ebben az esetben külön nyilvántartást kell 
vezetni minden egyes finanszírozási 
forrásra vonatkozóan.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most a 32. cikk (3c) (új) bekezdése, módosított 
megfogalmazásban.

Or. en
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Módosítás 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a 
városfejlesztés vagy városrehabilitáció 
célját szolgáló befektetések keretében 
történő föld vagy ingatlan 
hozzájárulásokat, ahol a föld, illetve az 
ingatlan a befektetés részét képezi. Az 
ilyen föld- vagy ingatlanhozzájárulások 
támogathatók, amennyiben az 59. cikkben 
meghatározott feltételek teljesülnek.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most a 32. cikk (3c) (új) bekezdése, néhány 
módosítással (a „vidékfejlesztés” felvétele, és az 59. cikk és az 59. cikk (1) bekezdésének 
módosítása).

Or. en

Módosítás 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a pénzügyi eszközök 
vállalkozások – többek között kkv-k –
finanszírozását támogatják, e 
támogatásnak az új vállalkozások 
alapítására, kezdeti tőkével – például 
magvető és indulótőkével –, 
terjeszkedéshez szükséges tőkével, a 
vállalkozás általános tevékenységeinek 
erősítését szolgáló tőkével, új projektek 
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megvalósításához vagy új piacokra való 
betöréshez szükséges tőkével vagy 
meglévő vállalkozások új fejlesztéseihez 
szükséges tőkével való ellátására kell 
irányulnia az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályok sérelme nélkül 
és az alapra vonatkozó szabályoknak 
megfelelően. A támogatás lehet tárgyi 
vagy immateriális eszközbe való 
beruházás, illetve működő tőke a 
vonatkozó uniós állami támogatási 
szabályok korlátai szerint, a vállalkozások 
a magánszektorból történő finanszírozását 
élénkítendő. Magában foglalhatja a 
vállalkozások tulajdonjogának 
átruházásához kapcsolódó költségeket is, 
feltéve hogy a tulajdonjog-átruházásra 
független befektetők között kerül sor.

Or. en

Módosítás 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A pénzügyi eszközök támogatásokkal, 
kamattámogatásokkal és garanciadíj-
támogatásokkal ötvözhetők. Amennyiben 
az európai strukturális és beruházási 
alapból nyújtott támogatást pénzügyi 
eszközök révén és ugyanazon műveleten 
belül olyan egyéb támogatási formákkal –
például technikai segítségnyújtással, 
kamattámogatásokkal vagy garanciadíj-
támogatásokkal – együttesen nyújtják, 
amelyek közvetlenül kapcsolódnak az 
ugyanazon végső kedvezményezetteket 
célzó pénzügyi eszközökhöz, akkor a 
pénzügyi eszközökre vonatkozó 
rendelkezéseket az adott művelethez 
tartozó összes támogatási formára 
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alkalmazni kell. Ilyen esetekben az állami 
támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályokat be kell tartani, és minden 
támogatási formára vonatkozóan külön 
nyilvántartást kell vezetni.

Or. en

Módosítás 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) Az európai strukturális és beruházási 
alap pénzügyi eszköze által támogatott 
végső kedvezményezettek az európai 
strukturális és beruházási alap más 
prioritásaiból és programjaiból és az Unió 
költségvetése által támogatott más 
eszközökből is kaphatnak támogatásokat, 
összhangban az állami támogatásokra 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ebben az 
esetben minden támogatási forrásra 
vonatkozóan külön nyilvántartást kell 
vezetni, és az európai strukturális és 
beruházási alap pénzügyi eszközéből 
kapott támogatásnak a többi támogatási 
forrástól elkülönülő támogatható 
kiadásokkal rendelkező művelet részét kell 
képeznie.

Or. en

Módosítás 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) Az (5) és (6) bekezdésben említett, 
vissza nem térítendő támogatások és 
pénzügyi eszközök ötvözésével nyújtott 
támogatás ugyanazon kiadási tételekre is 
vonatkozhat, feltéve hogy az összes 
támogatási formából együttesen nyújtott 
támogatás összege nem haladja meg az 
adott kiadási tétel teljes összegét és 
vonatkoznak arra az állami 
támogatásokra vonatkozó uniós 
szabályok. A vissza nem térítendő 
támogatások nem használhatók fel a 
pénzügyi eszközökből kapott támogatás 
visszatérítésére. A pénzügyi eszközök nem 
használhatók fel a vissza nem térítendő 
támogatások előfinanszírozására.

Or. en

Módosítás 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A természetbeni hozzájárulások nem 
minősülnek támogatható kiadásnak a 
pénzügyi eszközök tekintetében, kivéve a 
vidékfejlesztés, városfejlesztés vagy 
városrehabilitáció célját szolgáló 
befektetések keretében történő föld vagy 
ingatlan hozzájárulásokat, ahol a föld, 
illetve az ingatlan a befektetés részét 
képezi. Az ilyen föld- vagy ingatlan-
hozzájárulások támogathatók, 
amennyiben az 59. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesülnek.
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Or. en

Módosítás 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 f bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3f) A héa nem minősül a művelet 
támogatható költségének, a nemzeti héa-
jogszabályok alapján vissza nem 
igényelhető héa kivételével. A héa végső 
kedvezményezett beruházásai szintjén 
történő kezelését nem kell figyelembe 
venni a kiadás pénzügyi eszköz szerinti 
támogathatóságának meghatározásakor. 
Amennyiben azonban a pénzügyi 
eszközöket az (5) és (6) bekezdés szerinti 
vissza nem térítendő támogatással 
egyesítik, a vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkoznak az 59. cikk (3) 
bekezdésének rendelkezései.

Or. en

Módosítás 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 g bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3g) E cikk alkalmazásában az irányadó 
állami támogatási szabályok azok, 
amelyek akkor vannak hatályban, amikor 
az irányító hatóság vagy az alapok alapja 
szerződéses program-hozzájárulási 
kötelezettséget vállal valamely pénzügyi 
eszközre, vagy amikor adott esetben a 
pénzügyi eszköz szerződéses program-
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hozzájárulási kötelezettséget vállal a végső 
kedvezményezettek felé.

Or. en

Módosítás 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 h bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3h) A Bizottság a 142. cikk értelmében 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadhat el, további egyedi szabályokat 
állapítva meg a földtulajdon vásárlására, 
valamint a technikai segítségnyújtás 
pénzügyi eszközökkel való ötvözésére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök végrehajtása A pénzügyi eszközök végrehajtása

(1) A 32. cikk végrehajtása során az 
irányító hatóságok pénzügyi hozzájárulást 
nyújthatnak a következő pénzügyi 
eszközökhöz:

(1) A 32. cikk végrehajtása során az 
irányító hatóságok pénzügyi hozzájárulást 
nyújthatnak a következő pénzügyi 
eszközökhöz:

a) uniós szinten létrehozott, a Bizottság 
által közvetlenül vagy közvetve irányított 
pénzügyi eszközök;

a) uniós szinten létrehozott, a Bizottság 
által közvetlenül vagy közvetve irányított 
pénzügyi eszközök;

b) nemzeti, regionális, nemzetközi vagy b) nemzeti, regionális, nemzetközi vagy 
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tagállamközi szinten létrehozott, az 
irányító hatóság által vagy annak 
felelősségi körében irányított pénzügyi 
eszközök.

tagállamközi szinten létrehozott, az 
irányító hatóság által vagy annak 
felelősségi körében irányított pénzügyi
eszközök.

(2) Az 1(a) bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökre a költségvetési rendelet [VIII] 
címe vonatkozik. A KSK-alapokból az 1(a) 
bekezdés szerinti pénzügyi eszközökhöz 
történő hozzájárulásokat külön számlákra 
helyezik, és a megfelelő KSK-alap
célkitűzései szerint arra használják fel, 
hogy támogassák az ilyen hozzájárulásokat 
nyújtó programmal vagy programokkal 
összehangolt intézkedéseket és végső 
kedvezményezetteket.

(2) Az európai strukturális és beruházási 
alapokból az 1(a) bekezdés szerinti 
pénzügyi eszközökhöz történő 
hozzájárulásokat külön számlákra helyezik, 
és a megfelelő európai strukturális és 
beruházási alap célkitűzései szerint arra 
használják fel, hogy támogassák az ilyen 
hozzájárulásokat nyújtó programmal vagy 
programokkal összehangolt intézkedéseket 
és végső kedvezményezetteket. Az ilyen 
pénzügyi eszközökhöz tett 
hozzájárulásokra az e rendeletben foglalt 
rendelkezések vonatkoznak, amennyiben 
arról nem rendelkeznek kifejezetten 
eltérően. Mindez nem érinti a pénzügyi 
eszközök költségvetési rendelet szerinti 
kialakítására és működésére irányadó 
szabályokat, kivéve, ha azok ellentétesek a 
közös rendelkezésekről szóló rendelet 
szabályaival, amely esetben ez utóbbiak 
alkalmazandók.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
pénzügyi eszközök esetében az irányító 
hatóság az alábbi pénzügyi eszközökhöz 
nyújthat pénzügyi hozzájárulást:

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
pénzügyi eszközök esetében az irányító 
hatóság az alábbi pénzügyi eszközökhöz 
nyújthat pénzügyi hozzájárulást:

a) a Bizottság által a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelő végrehajtási aktusok révén 
meghatározott általános feltételeket 
teljesítő pénzügyi eszközök;

a) a Bizottság által a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárásnak 
megfelelő végrehajtási aktusok révén 
meghatározott általános feltételeket 
teljesítő pénzügyi eszközök;

b) olyan már létező vagy újonnan 
létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket 
kimondottan az elérendő cél érdekében, a 
vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak 
megfelelően hoztak létre.

b) olyan már létező vagy újonnan 
létrehozott pénzügyi eszközök, amelyeket 
kimondottan a vonatkozó prioritás 
keretében megállapított egyedi 
célkitűzések elérése érdekében hoztak 
létre.

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el, amelyek meghatározzák a b) 
alpontban említett pénzügyi eszközök 
bizonyos típusaira, valamint az ilyen 
eszközökön keresztül szolgáltatott 

törölve
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termékekre vonatkozó egyedi szabályokat.

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
pénzügyi eszközök támogatása során az 
irányító hatóság:

(4) Az (1) bekezdés b) pontjában említett 
pénzügyi eszközök támogatása során az 
irányító hatóság:

a) az e rendelet célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más KSK-alapokból
finanszírozottakat is – vagy újonnan 
létrehozott jogi személyek tőkéjébe 
ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása az e rendelet célkitűzéseinek 
megfelelő új pénzügyi eszközök 
végrehajtásához szükséges eszközökre 
korlátozódik; vagy 

a) az adott európai strukturális és 
beruházási alap célkitűzéseinek megfelelő 
pénzügyi eszközöket végrehajtó, meglévő 
– beleértve a más európai strukturális és 
beruházási alapokból finanszírozottakat is 
– vagy újonnan létrehozott jogi személyek 
tőkéjébe ruházhat be, amelyek végrehajtási 
feladatokat végeznek; az ilyen befektetések 
támogatása a 32. cikk rendelkezéseivel 
összhangban álló és az e rendelet 
célkitűzéseinek megfelelő új pénzügyi 
eszközök végrehajtásához szükséges 
eszközökre korlátozódik; vagy

b) a végrehajtási feladatokkal megbízhatja: b) a végrehajtási feladatokkal megbízhatja:
i. az Európai Beruházási Bankot; i. az Európai Beruházási Bankot;

ii. olyan nemzetközi pénzügyi 
szervezeteket, amelyekben egy tagállam 
részvényes, vagy a tagállam által 
létrehozott olyan pénzintézeteket, amelyek 
célja közérdek támogatása egy 
közigazgatási szerv ellenőrzése mellett, és 
a vonatkozó uniós vagy nemzeti szabályok 
szerint lettek kiválasztva;

ii. olyan nemzetközi pénzügyi 
szervezeteket, amelyekben egy tagállam 
részvényes, vagy a tagállam által 
létrehozott olyan pénzintézeteket, amelyek 
célja közérdek támogatása egy 
közigazgatási szerv ellenőrzése mellett;

iii. a vonatkozó uniós vagy nemzeti 
szabályok szerint kiválasztott, közjog vagy 
magánjog hatálya alá tartozó intézményt.

iii. közjog vagy magánjog hatálya alá 
tartozó intézményt.

c) a kizárólag hiteleket vagy garanciákat 
nyújtó pénzügyi eszközök esetében 
közvetlenül elvégezheti a végrehajtási 
feladatokat.

c) a kizárólag hiteleket vagy garanciákat 
nyújtó pénzügyi eszközök esetében 
közvetlenül elvégezheti a végrehajtási 
feladatokat. Ebben az esetben az irányító 
hatóság tekintendő a 2. cikk (8) bekezdése 
szerinti kedvezményezettnek.
A pénzügyi eszköz felhasználása során az 
a), b) és c) pontban említett szervek 
biztosítják az alkalmazandó uniós és 
nemzeti jogszabályok betartását, ideértve 
az európai strukturális és beruházási 
alapokra, az állami támogatásokra és a 
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közbeszerzésekre irányadó szabályokat, 
valamint a pénzmosás megelőzéséről, a 
terrorizmus elleni küzdelemről és az 
adócsalásról szóló megfelelő normákat és 
alkalmazandó jogszabályokat is. 
Székhelyük nem lehet olyan területen, 
illetve nem tarthatnak fenn üzleti 
kapcsolatot olyan területen székhellyel 
rendelkező szervezetekkel, amelyek 
joghatósága nem működik együtt az 
Unióval a nemzetközileg elfogadott 
adóügyi szabványok alkalmazása terén, és 
e követelményeket kötelesek átültetni a 
kiválasztott pénzügyi közvetítőkkel kötött 
szerződéseikbe.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
finanszírozási megállapodásokra, a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek szerepére és feladataira, 
valamint az irányítási költségekre és 
díjakra vonatkozóan.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most a 33. cikk (4) bekezdésének utolsó albekezdése, 
módosított megfogalmazásban.

(4a) Amennyiben valamely pénzügyi 
eszköz felhasználására a (4) bekezdés a) 
vagy b) pontja alapján kerül sor, a 
programokból a pénzügyi eszközökhöz 
nyújtandó hozzájárulások feltételeit a X. 
melléklettel összhangban az adott 
pénzügyi eszköz felhasználási 
struktúrájától függően a következő 
szinteken megkötendő finanszírozási 
megállapodások keretében kell 
megállapítani:
a) adott esetben az irányító hatóság és az 
„alapok alapja” struktúrát kezelő szerv 
megfelelő felhatalmazással rendelkező 
képviselői között, és
b) az irányító hatóság vagy adott esetben 
az „alapok alapja” struktúrát kezelő szerv, 
valamint a pénzügyi eszközt felhasználó 
szerv megfelelő felhatalmazással 
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rendelkező képviselői között.

(4b) A (4) bekezdés c) pontja alapján 
felhasznált pénzügyi eszközök esetében a 
programokból a pénzügyi eszközökhöz 
nyújtott hozzájárulások feltételeit a X. 
melléklettel összhangban kidolgozandó és 
a monitoringbizottság által 
megvizsgálandó stratégiai 
dokumentumban kell megállapítani.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek további egyedi szabályokat 
állapítanak meg a pénzügyi eszközöket 
felhasználó szervek szerepére, 
felelősségére és feladataira vonatkozóan, 
valamint kapcsolódó kiválasztási 
kritériumokat és a pénzügyi eszközök 
révén nyújtható termékeket, a 32. cikk 
rendelkezéseinek megfelelően. A Bizottság 
a 142. cikkel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 
az e rendelet elfogadását követő négy 
hónapon belül egyidejűleg értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A (4) bekezdés b) pontjának i. és ii. 
alpontjaiban említett jogi személyek
alapok alapjain keresztül megvalósított 
pénzügyi eszközök végrehajtása során a 
végrehajtás egy részét pénzügyi 
közvetítőkre bízhatják, amennyiben az 
ilyen személyek saját felelősségükre 
biztosítják, hogy a pénzügyi közvetítők 
teljesítik a költségvetési rendelet [57. 
cikkében és 131. cikke (1) bekezdésében,
(1) bekezdésének a) pontjában és (3) 
bekezdésében] meghatározott 
kritériumokat. A pénzügyi közvetítőket 
nyílt, átlátható, arányos és 
megkülönböztetés-mentes eljárás keretében 
kell kiválasztani, az összeférhetetlenségek 
kizárásával.

(5) A (4) bekezdés a) és b) pontjában
említett szervek az „alapok alapja” 
struktúra végrehajtása során a végrehajtás 
egy részét pénzügyi közvetítőkre bízhatják, 
amennyiben az ilyen személyek saját 
felelősségükre biztosítják, hogy a pénzügyi 
közvetítők teljesítik a költségvetési 
rendelet 140. cikkének (1), (2) és (4) 
bekezdésében meghatározott kritériumokat. 
A pénzügyi közvetítőket nyílt, átlátható, 
arányos és megkülönböztetés-mentes 
eljárás keretében kell kiválasztani, az 
összeférhetetlenségek kizárásával.
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(6) A (4) bekezdés b) pontjában említett 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek bizalmi számlát nyitnak a saját 
nevükben és az irányító hatóság nevében. 
Az ilyen bizalmi számlán levő eszközöket 
a hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodás elvének megfelelően, 
prudenciális szabályok szerint kell kezelni, 
és megfelelő likviditással kell 
rendelkezniük.

(6) A (4) bekezdés b) pontjában említett, 
végrehajtási feladatokkal megbízott 
szervek bizalmi számlát nyitnak a saját 
nevükben és az irányító hatóság nevében,
vagy a pénzügyi eszköz számára valamely 
pénzintézetnél külön finanszírozási 
egységet nyitnak. Külön finanszírozási 
egység létrehozása esetén a programokból 
a pénzügyi eszközbe befektetett 
forrásoknak az adott pénzintézetnél 
rendelkezésre álló egyéb forrásoktól való 
megkülönböztetése céljából elkülönített 
számvitelt kell alkalmazni. Az ilyen 
bizalmi számlán levő eszközöket és az 
ilyen külön finanszírozási egységeket a 
hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 
elvének megfelelően, prudenciális 
szabályok szerint kell kezelni, és megfelelő 
likviditással kell rendelkezniük.

(6a) A pénzügyi eszköz vagy a végső 
kedvezményezett szintjén nemzeti állami 
és magán hozzájárulások, adott esetben a 
32. cikk (8) bekezdésében említett 
természetbeni hozzájárulások 
biztosíthatók az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikk szerinti felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyek szabályokat állapítanak meg a 
végrehajtási feladatokkal megbízott jogi 
személyek által kezelt eszközök 
átruházására és kezelésére vonatkozó 
egyedi előírások, valamint az ilyen 
eszközök euro és nemzeti valuta közötti 
átváltásának tekintetében.

Or. en

Módosítás 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 64. cikknek megfelelően akkreditált
testületek helyszíni ellenőrzés keretében 
nem vizsgálhatnak olyan műveleteket, 
amelyek a 33. cikk (1) bekezdésének a) 
pontja szerint végrehajtott pénzügyi 
eszközöket tartalmaznak. Ezek a testületek 
rendszeresen ellenőrzési jelentést kapnak 
az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

(1) Az ERFA, a KA, az ESZA, az ETHA 
tekintetében a vidékfejlesztésről szóló 
rendelet 113a. cikkének, az EMVA 
tekintetében pedig 72. cikkének 
megfelelően kijelölt szervek helyszíni 
ellenőrzés keretében nem vizsgálhatnak 
olyan műveleteket, amelyek a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja szerint végrehajtott 
pénzügyi eszközöket tartalmaznak. Ezek a 
testületek rendszeresen ellenőrzési jelentést 
kapnak az említett pénzügyi eszközök 
végrehajtásával megbízott testületektől.

Or. en

Módosítás 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) végső kedvezményezettek számára 
kifizetett összegek;

a) a végső kedvezményezettek részére 
teljesített kifizetések, valamint – a 32. cikk 
(5) bekezdésében említett esetekben – a 
végső kedvezményezettek javára teljesített 
kifizetések;

Or. en

Módosítás 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdés d) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett irányítási költségeket 
és díjakat az „alapok alapja” struktúrát 
kezelő szerv vagy a pénzügyi eszközöket a 
33. cikk (4) bekezdésének a) és b) 
pontjával összhangban végrehajtó szervek 
számíthatják fel, és azok összege nem 
haladhatja meg e bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
megállapított küszöbértékeket. Míg a 
kezelési költségek a kiadások igazolása 
ellenében visszatérítendő közvetlen vagy 
közvetett költségtételeket tartalmazzák, a 
kezelési díjak a biztosított 
szolgáltatásoknak adott esetben a piaci 
versenyben kialakult, megegyezésen 
alapuló árát jelentik. Az irányítási 
költségek és díjak megállapításának 
teljesítményalapú számítási módszeren 
kell alapulnia.
Az irányítási költségek és díjak ügyviteli 
díjakat is tartalmazhatnak. Amennyiben 
az ügyviteli díjakat vagy azok egy részét a 
végső kedvezményezettnek számítják fel, 
akkor azok összege nem jelenthető be 
támogatható kiadásként.
Az irányítási költségek és díjak – ideértve 
azokat is, amelyek a pénzügyi eszközzel 
kapcsolatos előkészítő munka folyamán, 
még a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás aláírása előtt merülnek fel 
– a vonatkozó finanszírozási 
megállapodás aláírásának napjától kezdve 
minősülnek elszámolhatónak.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 142. cikknek megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén elfogadja a tőkerészesedés alapú 
eszközök és mikrohitelek esetében az 
irányítási költségek és díjak számítására 
és a tőkésített irányítási költségek és díjak 
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megtérítésére vonatkozó szabályokat.

Or. en

Módosítás 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe a program vagy 
programok céljainak megfelelően.

c) további beruházások ugyanazon vagy 
más pénzügyi eszközökbe egy prioritás 
keretében megállapított egyedi 
célkitűzéseknek megfelelően.

(Megjegyzés: ez a c) pont a parlamenti módosítás 1. cikke (38) bekezdésének a) pontjaként 
jelenik meg.)

Or. en

Módosítás 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A pénzügyi eszközök felhasználásáról 
szóló jelentés

A pénzügyi eszközök felhasználásáról 
szóló jelentés

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről.

(1) Az irányító hatóság az éves 
végrehajtási jelentés mellékleteként külön 
jelentést küld a Bizottságnak a pénzügyi 
eszközöket magában foglaló műveletekről.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés 
valamennyi pénzügyi eszközre 
vonatkozóan az alábbi információkat 

(2) Az (1) bekezdésben említett jelentés 
valamennyi pénzügyi eszközre 
vonatkozóan az alábbi információkat 
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tartalmazza: tartalmazza:
a) a program és a prioritás meghatározása, 
amelyből a KFK alapokból származó 
támogatást nyújtották;

a) a program és a prioritás vagy intézkedés 
meghatározása, amelyből az európai 
strukturális és beruházási alapokból 
származó támogatást nyújtották;

b) a pénzügyi eszközök és a végrehajtási 
intézkedések leírása;

b) a pénzügyi eszközök és a végrehajtási 
intézkedések leírása;

c) a végrehajtással megbízott szervezetek
meghatározása;

c) a pénzügyi eszközöket végrehajtó és 
adott esetben az „alapok alapja” 
struktúrát végrehajtó, a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontja, a 33. cikk (4) 
bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti 
szervek, és a 33. cikk (6) bekezdése 
szerinti pénzügyi közvetítők 
meghatározása;

d) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelemben szereplő pénzügyi eszköz 
számára nyújtott teljes támogatási összeg 
programonként és prioritásonként vagy 
intézkedésenként;

d) a pénzügyi eszköz számára kifizetett
teljes programtámogatási összeg 
prioritásonként vagy intézkedésenként;

e) a Bizottság számára benyújtott kifizetési 
kérelmekben szereplő, a pénzügyi eszköz 
által a végső kedvezményezettek számára 
nyújtott vagy garanciaszerződések 
keretében lekötött teljes támogatási összeg 
programonként és prioritásonként vagy 
intézkedésenként;

e) a végső kedvezményezetteknek vagy a 
végső kedvezményezettek javára a végső 
kedvezményezettbe történő beruházások 
céljára fizetett vagy garanciaszerződések 
keretében lekötött teljes támogatási összeg 
valamint a felmerült irányítási költségek 
vagy kifizetett irányítási díjak 
programonként és prioritásonként vagy 
intézkedésenként;

f) a pénzügyi eszköz bevételei és befolyt 
visszafizetései;

f) a pénzügyi eszköz teljesítménye, 
beleértve létrehozásának és a pénzügyi 
eszközt végrehajtó szervek kiválasztásának 
előrehaladását (beleértve az „alapok 
alapja” struktúrát végrehajtó szervet);
fa) az európai strukturális és beruházási 
alapokból pénzügyi eszközök számára 
fizetett támogatás kamata és más 
nyeresége, a pénzügyi eszközök számára a 
beruházásból vagy a források 
felszabadítása révén visszafizetett 
programforrások göngyölített összegem 
ideértve a tőkeösszeg-visszafizetéseket, 
nyereséget és más jövedelmet vagy 
hozamot, például a kamatokat, a 
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garanciadíjakat, az osztalékokat, a 
tőkenyereségeket vagy a beruházások által 
termelt minden egyéb bevételt is;

g) a pénzügyi eszköz által tett beruházások 
multiplikátor hatása, illetve a beruházások 
és részvételek értéke;

g) a pénzügyi eszköz által támogatott 
beruházások nyomán várt 
multiplikátorhatás érvényesülésének 
mértéke, illetve a beruházások és a 
részvételek értéke;

ga) a tőkebefektetések értéke az előző 
évekhez képest;

h) a pénzügyi eszköz hozzájárulása az 
érintett program és prioritás mutatóinak 
eléréséhez.

h) a pénzügyi eszköz hozzájárulása az 
érintett prioritás vagy intézkedés
mutatóinak eléréséhez.

A g) és h) pontban foglalt információkat 
elegendő a 2017-ben és a 2019-ben 
benyújtandó végrehajtási jelentések 
mellékletében és a végső jelentésben 
feltüntetni. Az a)–h) pontban említett 
nyomonkövetési kötelezettségeket a végső 
kedvezményezettek szintjén nem kell 
alkalmazni.
(2a) A Bizottság a 143. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
elfogadott végrehajtási aktus útján 
meghatározza a pénzügyi eszközök 
nyomon követése és az azokra vonatkozó 
jelentések, valamint a 
monitoringadatokról a Bizottsághoz 
történő beszámoláshoz használt modellre 
vonatkozó egységes feltételek szabályait.
(2b) A Bizottság 2016-tól kezdődően 
minden évben az ERFA, az ESZA és a KA 
tekintetében a 101. cikk (1) bekezdésében, 
az EMVA tekintetében az EMVA-rendelet 
82. cikkében említett éves végrehajtási 
jelentés, valamint az ETHA-ra vonatkozó 
egyedi szabályok vonatkozó 
rendelkezéseinek benyújtási határideje 
után 6 hónappal összefoglalót nyújt a 
pénzügyi eszközök finanszírozásában és 
végrehajtásában elért előrehaladásra 
vonatkozó, az irányító hatóságok által e 
cikknek megfelelően beküldött adatokról. 
Az összefoglalót továbbítani kell az 
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Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint nyilvánosságra 
kell hozni.

(3) A Bizottság végrehajtási aktus révén, a 
143. cikk (3) bekezdésében említett
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
meghatározza a nyomon követésre, 
valamint az annak során szerzett 
információknak a Bizottság számára való 
benyújtására vonatkozó egységes 
feltételeket, köztük a 33. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett
pénzügyi eszközökre vonatkozó feltételeket 
is.

(3) A Bizottság azzal biztosítja e cikk 
végrehajtásának egységes feltételeit, hogy 
a 143. cikk (3) bekezdésében megállapított
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban, végrehajtási aktusok útján 
elfogadja a pénzügyi eszközökről a 
Bizottságnak történő beszámoláskor 
alkalmazandó modelleket.

Or. en

Módosítás 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Jövedelemtermelő műveletek A befejezést követően nettó bevételt 
termelő műveletek
(-1a) Ez a cikk olyan műveletek esetében 
alkalmazandó, amelyek befejezésüket 
követően nettó bevételt termelnek. E cikk 
alkalmazásában a „nettó bevétel” a 
művelet keretében kínált árukért vagy 
szolgáltatásokért közvetlenül a 
felhasználók által fizetett pénzeszköz-
beáramlást jelenti, például az 
infrastruktúra használatáért közvetlenül a 
felhasználókat terhelő díjakat, a terület 
vagy az épületek eladásából vagy 
bérbeadásából származó bevételeket vagy 
a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a 
működési költségek és az adott időszakban 
a rövid élettartamú felszerelések cseréjére 
fordított költségek levonásával. A művelet 
következtében megvalósuló 
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működésiköltség-megtakarításokat be kell 
számítani a nettó bevételekbe, kivéve ha 
ezeket a működtetésre irányuló 
támogatások ugyanilyen mértékű 
csökkentése ellentételezi.
Amikor a beruházás teljes költsége nem 
társfinanszírozható, a nettó bevételt a 
beruházási költségek elszámolható és el 
nem számolható részeinek arányában kell 
felosztani.

(1) Egy művelet adott referencia-időszak 
alatt történő elvégzése után megtermelt 
nettó bevételt előre meg kell határozni az 
alábbi módszerek egyikével:

törölve

a) az érintett művelet típusára vonatkozó 
átalány formájában meghatározott 
százalékos arány alkalmazása;

törölve

b) a művelet nettó bevétele jelenértékének 
a kiszámítása, figyelembe véve a 
szennyező fizet elvet és adott esetben az 
érintett tagállam viszonylagos jólétével 
kapcsolatos méltányossági 
megfontolásokat.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (2a) (új) bekezdése, módosított 
megfogalmazásban.
A társfinanszírozandó művelet 
támogatható kiadása nem haladhatja meg 
a művelet nettó bevétel jelenértékével 
csökkentett, jelenértéken számított 
beruházási költségét, amelyet e módszerek 
egyikével számítottak ki.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (1a) (új) bekezdése, módosított 
megfogalmazásban.
A 142. cikk értelmében a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a fenti a) pontban 
említett átalány meghatározása 
érdekében.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (2a) (új) bekezdésének a) pontja, 
módosított megfogalmazásban.

A 143. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott vizsgálati eljárásnak 
megfelelően a Bizottság végrehajtási 
aktusok révén elfogadja a b) pont szerinti 

törölve
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módszertant.
Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (2a) (új) bekezdésének b) pontja, 
módosított megfogalmazásban.

(1a) Az alapokból társfinanszírozható 
műveletek elszámolható kiadásait 
előzetesen csökkenteni kell úgy, hogy 
azokban kifejezésre jusson a műveletben 
egy meghatározott – a művelet 
végrehajtását és a befejezést követő 
időszakot egyaránt felölelő –
referenciaidőszakban nettó bevétel 
termelésére rejlő potenciál.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben 
megállapított módszerek szerint nem 
lehetséges a bevétel objektív módon 
történő meghatározása, a művelet 
befejezése utáni három éves időszak és a 
2023. szeptember 30-ig tartó időszak közül 
a hamarabb véget érő időszak során 
megtermelt bevételt le kell vonni a 
Bizottságnak bejelentett kiadásokból.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (4b) (új) bekezdése, módosított 
megfogalmazásban.

(2a) A művelet potenciális nettó bevételét 
előre meg kell határozni az ágazatot, 
alágazatot vagy művelettípust irányító 
hatóság által az alábbiak közül 
kiválasztott módszerrel:
a) a nettó bevétel átalány formájában 
meghatározott százalékos arányának 
alkalmazása a művelethez kapcsolódó, 
a(z) [XXX] mellékletben vagy a 
későbbiekben hivatkozott bármely 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározott ágazatra vagy alágazatra.
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a melléklet indokolt esetben 
történő módosítására, a múltbeli adatokat, 
a költségmegtérülés lehetőségét és adott 
esetben a „szennyező fizet” elvet 
figyelembe véve a(z) [XXX] mellékletben 
megállapított átalányok kiigazítására.
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A 142. cikk értelmében a Bizottság 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására az ikt, a kutatás, 
fejlesztés és innováció, valamint az 
energiahatékonyság területének ágazatai 
és alágazatai tekintetében átalány 
meghatározása érdekében. A Bizottság 
legkésőbb 2015. június 30-ig értesíti az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról.
1 A Bizottság nyilatkozata e táblázat végén 
található
A Bizottságot ezenkívül fel kell 
hatalmazni arra, hogy kellően indokolt 
esetekben a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el olyan ágazatokra vagy 
alágazatokra vonatkozóan, amelyek 
szerepelnek a [XXX] mellékletben, és 
megfelelnek a 9. cikkben meghatározott 
tematikus célkitűzéseknek, és a közös 
stratégiai kerethez tartozó alapokból 
kapnak támogatást.
E módszer alkalmazása esetén a művelet 
végrehajtása során és a befejezését 
követően termelt összes nettó bevételt 
figyelembe kell venni az átalány 
alkalmazásakor, és az ezért később nem 
vonható le a művelet elszámolható 
kiadásaiból.

b) a művelet diszkontált nettó bevételének 
kiszámítása a művelethez kapcsolódó 
ágazatnak vagy alágazatnak megfelelő 
referenciaidőszakot, az érintett beruházási 
kategória esetében rendesen elvárható 
nyereségességet, a „szennyező fizet” elv 
alkalmazását, és szükség esetén az érintett 
tagállam vagy régió viszonylagos 
prosperitásához kapcsolódó méltányossági 
megfontolásokat figyelembe véve.
Amennyiben felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus elfogadásával egy új ágazat vagy 
alágazat tekintetében állapítanak meg 
átalányt, az irányító hatóság választhatja 
az a) pontban meghatározott módszer 
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alkalmazását az érintett ágazathoz vagy 
alágazathoz kapcsolódó új műveletekre.

A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
jogosult felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására, a b) pontban 
említett módszertan meghatározására.
E módszer alkalmazása esetén a művelet 
végrehajtása során termelt, olyan 
forrásokból származó nettó bevételt, 
amelyeket a művelet potenciális nettó 
bevételének megállapításakor nem vettek 
figyelembe, legkésőbb a kedvezményezett 
által benyújtott végső kifizetési 
kérelemben le kell vonni a művelet 
elszámolható kiadásaiból.

(3) Az (1) és (2) bekezdés kizárólag azokra 
a műveletekre vonatkozik, amelyek teljes 
költsége meghaladja az 1 000 000 EUR-t.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (4c) (új) bekezdésének b) pontja, 
módosított megfogalmazásban.

(3a) A nemzeti szabályoknak megfelelően 
kell meghatározni azt a módszert, amellyel
a Bizottsághoz benyújtott kifizetési 
kérelemben le kell vonni a művelet 
kiadásaiból a nettó bevételt.

(4) Ez a cikk nem vonatkozik az ESZA-ra. törölve
Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés most az 54. cikk (4c) (új) bekezdésének a) pontja, 
módosított megfogalmazásban.

(4a) A (3) bekezdésben meghatározott 
módszerek alkalmazásának 
alternatívájaként egy tagállam kérésére 
csökkenteni lehet az 53. cikk (1) 
bekezdésében említett maximális 
társfinanszírozási arányt egy prioritási 
program vagy intézkedés elfogadásakor, 
és ekkor a (3) bekezdés a) pontjának 
megfelelően az adott prioritás vagy 
intézkedés alapján támogatott minden 
művelet esetében egységes átalányt lehet 
alkalmazni. A csökkentés nem lehet 
kevesebb, mint az alapra vonatkozó 
szabályok értelmében alkalmazandó 
maximális uniós társfinanszírozási arány 
és a (3) bekezdés a) pontjában 
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meghatározott vonatkozó átalány 
szorzatának összege.
E módszer alkalmazása esetén a művelet 
végrehajtása során és a befejezését 
követően termelt összes nettó bevételt 
figyelembe kell venni a társfinanszírozási 
arány csökkentésének alkalmazásakor, és 
az ezért később nem vonható le a 
műveletek elszámolható kiadásaiból.
(4b) Amennyiben a (3) vagy az (5) 
bekezdésben megállapított módszerek 
egyike szerint sem lehetséges a bevétel 
objektív módon történő meghatározása, a 
művelet befejezése utáni három éves 
időszak és a 2023. szeptember 30-ig tartó 
időszak közül a hamarabb véget érő 
időszak során megtermelt nettó bevételt 
kell levonni a Bizottságnak bejelentett 
kiadásokból.
(4c) Az (1)–(6) bekezdés az alábbiak 
esetében nem alkalmazandó:
a) a kizárólag az ESZA által támogatott 
műveletek vagy műveletrészek;
b) olyan műveletek, amelyek esetében az 
elszámolható összköltség az (1)–(6) 
bekezdés alkalmazását megelőzően nem 
haladja meg az 1 000 000 EUR-t;
c) teljes visszafizetési kötelezettség alá eső 
visszatérítendő támogatások és díjak;
d) technikai segítségnyújtás;
e) pénzügyi eszközökből származó vagy 
oda irányuló támogatások;
f) olyan műveletek, amelyek esetében a 
közpénzekből folyósított támogatás 
átalányformában vagy standard
egységköltségek formájában történik;
g) együttes cselekvési tervek alapján 
végrehajtott műveletek;
h) olyan műveletek, amelyek esetében a 
támogatási összegeket vagy arányokat az 
EMVA-rendelet 1. melléklete határozza 
meg.
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A b) pont ellenére, amennyiben egy 
tagállam az (5) bekezdést alkalmazza, a 
vonatkozó prioritásba vagy intézkedésbe 
felveheti azokat a műveleteket, 
amelyeknek a teljes támogatható költsége 
az (1)-(6) bekezdés alkalmazása előtt nem 
haladja meg az 1 000 000 eurót.

(5) Az (1) és (2) bekezdések nem 
vonatkoznak azokra a műveletekre, 
amelyek az állami támogatás szabályai 
vagy a pénzügyi eszközök számára 
nyújtott vagy azokból történő támogatás 
szabályai alá esnek.

törölve

Megjegyzés a fordítóknak: Ez a bekezdés 
most az 54. cikk (4c) (új) bekezdésének e) 
pontja, módosított megfogalmazásban.

Or. en

Módosítás 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
65 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság hatáskörei és feladatai A Bizottság hatáskörei és feladatai
(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
akkreditációs eljárást, az éves igazgatási
nyilatkozatot, az éves ellenőrzési 
jelentéseket, az éves könyvvizsgálói 
véleményt, az éves végrehajtási jelentést, 
valamint a nemzeti és uniós testületek által 
végzett ellenőrzések alapján meggyőződik 
arról, hogy a tagállamok felállították az e 
rendeletnek és az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelő irányítási és 
ellenőrzési rendszereket, és hogy ezek a 
rendszerek eredményesen működnek a 
programok végrehajtása során.

(1) A Bizottság a rendelkezésre álló 
információk alapján, beleértve az 
irányításért és az ellenőrzésért felelős 
testületek kijelöléséről szóló 
információkat, a költségvetési rendelet 59. 
cikkének (5) cikke szerint kijelölt 
testületek által évente benyújtott 
dokumentumokat, az ellenőrzési 
jelentéseket, az éves végrehajtási 
jelentéseket, valamint a nemzeti és uniós 
testületek által végzett ellenőrzések alapján 
meggyőződik arról, hogy a tagállamok 
felállították az e rendeletnek és az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelő 
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irányítási és ellenőrzési rendszereket, és 
hogy ezek a rendszerek eredményesen 
működnek a programok végrehajtása során.

(2) A tagállamok által végrehajtott 
ellenőrzések sérelme nélkül, a Bizottság 
tisztségviselői vagy meghatalmazott 
képviselői ellenőrzéseket vagy helyszíni 
ellenőrzéseket végezhetnek megfelelő
előzetes értesítést követően. Az ilyen 
helyszíni ellenőrzések, illetve egyéb 
helyszíni vizsgálatok kiterjedhetnek 
különösen az irányítási és ellenőrzési 
rendszerek eredményes működésének 
vizsgálatára a programban vagy annak egy 
részében, a műveletek ellenőrzésére, 
valamint a műveletek vagy operatív 
programok hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának értékelésére. A 
tagállamok tisztségviselői vagy 
meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben az ellenőrzésekben.

(2) A Bizottság tisztségviselői vagy 
meghatalmazott képviselői ellenőrzéseket 
vagy helyszíni ellenőrzéseket végezhetnek 
– a sürgős esetek kivételével – az illetékes 
nemzeti hatóság legalább tizenkét 
munkanapos előzetes értesítését követően.
A Bizottság tiszteletben tartja az 
arányosság elvét: figyelembe veszi, hogy 
el kell kerülni a tagállamok által elvégzett 
helyszíni ellenőrzések, illetve egyéb 
helyszíni vizsgálatok indokolatlan 
ismétlését, továbbá szem előtt tartja az 
uniós költségvetésre jelentett kockázat 
mértékét és azt, hogy az alapokra 
vonatkozó szabályoknak megfelelően 
minimalizálni kell a kedvezményezettekre 
nehezedő terheket. Az ilyen helyszíni 
ellenőrzések, illetve egyéb helyszíni 
vizsgálatok kiterjedhetnek különösen az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek 
eredményes működésének vizsgálatára a 
programban vagy annak egy részében, a 
műveletek ellenőrzésére, valamint a 
műveletek vagy operatív programok 
hatékony és eredményes 
pénzgazdálkodásának értékelésére. A 
tagállamok tisztségviselői vagy 
meghatalmazott képviselői is részt 
vehetnek ezekben a helyszíni 
ellenőrzésekben, illetve egyéb helyszíni 
vizsgálatokban.

A Bizottság helyszíni ellenőrzések 
végzésére felhatalmazott tisztviselői vagy 
képviselői hozzáférnek a KSK-alapokból
támogatott műveletekkel, illetve az 
irányítási és ellenőrzési rendszerekkel 
kapcsolatos minden nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok az ilyen 
nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról kérelemre másolatot 
biztosítanak a Bizottság számára.

A Bizottság helyszíni ellenőrzések, illetve 
egyéb helyszíni vizsgálatok végzésére 
felhatalmazott tisztviselői vagy képviselői 
hozzáférnek az európai strukturális és 
beruházási alapokból támogatott 
műveletekkel, illetve az irányítási és 
ellenőrzési rendszerekkel kapcsolatos 
minden szükséges nyilvántartáshoz, 
dokumentumhoz és metaadathoz, tekintet 
nélkül arra, hogy azokat milyen hordozón 
tárolják. A tagállamok az ilyen 
nyilvántartásokról, dokumentumokról és 
metaadatokról kérelemre másolatot 
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biztosítanak a Bizottság számára.
Az e bekezdésben meghatározott hatáskör 
nem érinti azon nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, amelyek bizonyos 
intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban 
külön meghatározott szereplők számára 
tartanak fenn. A Bizottság tisztviselői és 
meghatalmazott képviselői nem vesznek 
részt többek között olyan házkutatásokban 
vagy hivatalos kihallgatásokban, amelyek 
az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályainak keretében zajlanak. Az így 
szerzett információkhoz azonban 
hozzáférnek.

Az e bekezdésben meghatározott hatáskör 
nem érinti azon nemzeti rendelkezések 
alkalmazását, amelyek bizonyos 
intézkedéseket a nemzeti jogszabályokban 
külön meghatározott szereplők számára 
tartanak fenn. A Bizottság tisztviselői és 
meghatalmazott képviselői nem vesznek 
részt többek között olyan házkutatásokban 
vagy hivatalos kihallgatásokban, amelyek 
az érintett tagállam nemzeti 
jogszabályainak keretében zajlanak. A 
tagállami bíróságok hatáskörének sérelme 
nélkül és az érintett jogalany alapvető 
jogainak teljes mértékű tiszteletben 
tartása mellett így szerzett információkhoz 
azonban hozzáférnek.

(3) A Bizottság előírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és ellenőrzési 
rendszereik eredményes működésének 
vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

(3) A Bizottság előírhatja a tagállamoknak 
olyan intézkedések végrehajtását, amelyek 
szükségesek irányítási és ellenőrzési 
rendszereik eredményes működésének 
vagy a kiadások helyességének 
biztosításához az alapokra vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

(4) A Bizottság kötelezheti a tagállamot 
arra, hogy kivizsgálja a KSK-alapokból 
társfinanszírozott műveletek kiválasztását 
vagy végrehajtását, illetve az irányítási és 
ellenőrzési rendszer működését érintő, a 
Bizottság elé terjesztett panaszokat.

törölve

Or. en

Módosítás 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Valamennyi tagállamban az ESZA-
hoz kell rendelni a strukturális alapok 
forrásainak legalább 25 %-át a kevésbé 

(3) Annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő beruházás célpontja az ifjúsági 
foglalkoztatás, a munkavállalási célú 
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fejlett régiók, 40 %-át az átmeneti régiók 
és 52 %-át a fejlettebb régiók esetében. E 
rendelkezés vonatkozásában egy 
tagállamnak az [élelmiszer a leginkább 
rászoruló személyek számára eszköz]
révén juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

mobilitás, a tudás, a társadalmi integráció 
és a szegénység elleni küzdelem, a 
strukturális alapok „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” 
célkitűzés keretében programozásra 
rendelkezésre álló strukturális alapok 
ESZA-nak kiutalt része egy tagállamban 
se legyen alacsonyabb, mint az adott 
tagállam tekintetében a 2007–2013-as 
időszakban a „konvergencia”, valamint a 
„regionális versenyképesség és 
foglalkoztatás” célkitűzés operatív 
programjai tekintetében megfigyelt ESZA 
részarány. Ehhez a részarányhoz hozzá 
kell adni minden egyes tagállam esetében 
egy további összeget, amelyet a III. 
mellékletben meghatározott módszerrel 
kell kiszámítani, annak biztosítása 
érdekében, hogy az ESZA részaránya a 
strukturális és kohéziós alapok uniós 
szinten egyesített összes forrásának 
százalékában – a 84. cikk (4) 
bekezdésében említett európai 
összekapcsolódási eszköz keretében a 
közlekedési infrastruktúra támogatására 
szánt összeg és a 84. cikk (5) 
bekezdésében említett, a leginkább 
rászoruló személyek számára nyújtott 
támogatás levonását követően – a 
tagállamokban legalább 23,1% legyen. E 
rendelkezés vonatkozásában az ESZA-ból 
az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés
számára juttatott támogatás az ESZA-hoz 
rendelt strukturális alapok részének 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottsághoz benyújtandó információk A nagyprojektek jóváhagyásához 
szükséges információk

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

(1) A nagyprojektek jóváhagyását 
megelőzően az irányító hatóság biztosítja, 
hogy rendelkezésre álljanak az alábbi 
információk:

a) a nagyprojekt végrehajtásáért felelős 
szervezetre és annak kapacitására 
vonatkozó információk;

a) a nagyprojekt végrehajtásáért felelős 
szervezet és annak kapacitása;

b) a beruházás és helyszínének leírása és 
kapcsolódó információk;

b) a beruházás és helyszínének leírása;

c) teljes költség és teljes támogatható 
költség az 54. cikkben foglalt 
követelmények figyelembevételével;

c) teljes költség és teljes támogatható 
költség az 54. cikkben foglalt 
követelmények figyelembevételével;

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

d) az elvégzett megvalósíthatósági 
tanulmányok, beleértve a változatelemzést 
és az eredményeket;

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

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

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történő alkalmazkodás szükségleteit, 
valamint a katasztrófarezilienciát;

f) környezeti hatásvizsgálat, figyelembe 
véve az éghajlatváltozás enyhítése és a 
hozzá történő alkalmazkodás szükségleteit, 
valamint a katasztrófarezilienciát;

g) összhang az érintett operatív program 
vagy programok megfelelő prioritási 
tengelyeivel és várható hozzájárulás ezen 
prioritási tengelyek konkrét célkitűzéseinek 
eléréséhez;

g) összhang az érintett operatív program 
vagy operatív programok megfelelő 
prioritási tengelyeivel és várható 
hozzájárulás ezen prioritási tengelyek 
konkrét célkitűzéseinek eléréséhez, 
valamint a társadalmi-gazdasági 
fejlődéshez való várható hozzájárulás;

h) az összes tervezett pénzügyi erőforrást 
és az alapokból, EBB-től és más 
finanszírozási forrásokból származó, 
tervezett támogatást tartalmazó pénzügyi 
terv, az elért eredmények figyelemmel 
kísérésére alkalmazott fizikai és pénzügyi 

h) az összes tervezett pénzügyi erőforrást 
és az alapokból, EBB-től és más 
finanszírozási forrásokból származó, 
tervezett támogatást tartalmazó pénzügyi 
terv, az elért eredmények figyelemmel 
kísérésére alkalmazott fizikai és pénzügyi 
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mutatókkal, figyelembe véve az azonosított 
kockázatokat;

mutatókkal, figyelembe véve az azonosított
kockázatokat;

i) a nagyprojekt végrehajtásának ütemterve 
és, amennyiben a végrehajtási időszak 
várhatóan hosszabb, mint a programozási 
időszak, a 2014–2020 közötti programozási 
időszak során az alapoktól kért támogatás 
fázisai.

i) a nagyprojekt végrehajtásának ütemterve 
és, amennyiben a végrehajtási időszak 
várhatóan hosszabb, mint a programozási 
időszak, a 2014–2020 közötti programozási 
időszak során az alapoktól kért támogatás 
fázisai.

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

A Bizottság a 143. cikk (2) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban végrehajtási aktust fogad el, 
amely az elismert bevált gyakorlatok 
alapján megállapítja az e) pontban említett 
költség-haszon elemzés elvégzésekor 
alkalmazandó módszertant.
Valamely tagállam kezdeményezésére a 
91. cikk a)–i) pontjában említett 
információkat a Bizottság technikai 
segítségnyújtásával támogatott független 
szakértők vagy – a Bizottsággal 
egyetértésben – más független szakértők 
értékelhetik. Egyéb esetekben a tagállam 
a 91. cikk a)–i) pontjában meghatározott 
információkat továbbítja a Bizottság 
számára, amint azok a rendelkezésére 
állnak.
A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
142. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el, 
amelyben meghatározza a nagyprojektek 
minőségellenőrzésének elvégzésekor 
alkalmazandó módszertant.

A nagyprojektekről benyújtandó 
információk formátumát a Bizottság által 
végrehajtási aktusok révén elfogadott 
mintának megfelelően kell kialakítani.
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 143. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárásnak megfelelően kell 
elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el az első albekezdés a)–i) pontjában 
meghatározott információk benyújtása 
módjának meghatározására. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 143. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

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

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

Or. en

Módosítás 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a nagyprojektet a 91. 
cikkben említett információk alapján 
értékeli annak eldöntése érdekében, hogy 
indokolt-e az alapokból származó javasolt 
támogatás.

(1) Amennyiben a nagyprojekteket a 91. 
cikkben említett információk alapján 
független szakértői minőségi 
felülvizsgálattal kedvezően értékelik, a 
tagállam folytathatja a nagyprojektek 114. 
cikk (3) bekezdésével összhangban történő 
kiválasztását. Az irányító hatóság értesíti 
a Bizottságot a kiválasztott nagyprojektről. 
Az értesítésnek a következőket kell 
tartalmaznia:
a) a 114. cikk (3) bekezdésének c) 
pontjában említett dokumentum, amely 
meghatározza a következőket: 
i. a nagyprojekt végrehajtásáért felelős 
szervezet;
ii. a beruházásnak, valamint annak 
helyszínének és ütemtervének ismertetése, 
továbbá a nagyprojekt várható 
hozzájárulása a megfelelő prioritási 
tengely vagy tengelyek célkitűzéseihez;
iii. teljes költség és teljes támogatható 
költség az 54. cikkben foglalt 
követelmények figyelembevételével, 
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valamint
iv. a pénzügyi terv, valamint az elért 
eredmények figyelemmel kísérésére 
alkalmazott fizikai és pénzügyi mutatók, 
figyelembe véve az azonosított 
kockázatokat;
b) a független szakértők által készített 
minőségi felülvizsgálat, amely egyértelmű 
megállapításokat tartalmaz a 
nagyprojektről a beruházás 
megvalósíthatóságával és a nagyprojekt 
gazdasági életképességével kapcsolatban.
A tagállam által kiválasztott 
nagyprojekthez a pénzügyi hozzájárulást 
akkor kell Bizottság által jóváhagyottnak 
tekinteni, ha határozathozatal nélkül 
végrehajtási aktussal a bejelentéstől 
számított három hónapon belül nem 
utasítja el a pénzügyi hozzájárulást. A 
Bizottság kizárólag abban az esetben 
utasíthat el pénzügyi hozzájárulást, ha a 
független minőségi felülvizsgálat jelentős 
hiányosságokat állapít meg.
A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
határozza meg az értesítés formátumát. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(2) A Bizottság az információk benyújtása 
után legkésőbb három hónappal 
végrehajtási aktus formájában határozatot 
fogad el a nagyprojekt 91. cikknek 
megfelelően történő jóváhagyásáról. A 
határozat meghatározza a fizikai tárgyat, 
az összeget, amelyre a prioritási tengely 
társfinanszírozási aránya vonatkozik, az 
elért eredmények figyelemmel kísérésének 
fizikai és pénzügyi mutatóit, és a 
nagyprojekt várható hozzájárulását a 
megfelelő prioritási tengely vagy 
tengelyek célkitűzéseihez.

(2) Egyéb esetekben a Bizottság a 
nagyprojektet a 91. cikkben említett 
információk alapján értékeli annak 
eldöntése érdekében, hogy indokolt-e a 
kért pénzügyi hozzájárulás az irányító 
hatóság által a 114. cikk (3) bekezdésének 
megfelelően kiválasztott nagyprojekthez.
A Bizottság a 91. cikkben említett
információk benyújtása után legkésőbb 
három hónappal végrehajtási aktus 
formájában határozatot fogad el a 
kiválasztott nagyprojekt pénzügyi 
hozzájárulásának jóváhagyásáról.

A jóváhagyó határozat feltétele, hogy az 
első munkákra vonatkozó szerződést a 
határozat időpontjától számított két éven 

A Bizottság általi, a 92. cikk (1) és (2) 
bekezdése szerinti jóváhagyás feltétele, 
hogy az első munkákra vonatkozó
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belül megkössék. szerződés megkötésére, illetve a PPP-
struktúrában végrehajtott műveletek 
esetében a közjogi szerv és a 
magánszektorbeli szerv közötti PPP-
szerződést a jóváhagyás időpontjától 
számított három éven belül megkössék. A 
tagállam kellően indokolt, a hároméves 
időszakon belül benyújtott kérelmére –
különösen a nagyprojektek 
végrehajtásával kapcsolatos 
adminisztratív és jogi eljárásokból eredő 
késedelmek esetén – a Bizottság 
végrehajtási aktus révén határozatot 
fogadhat el ennek az időszaknak a 
legfeljebb két évvel való 
meghosszabbításáról.

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

(3) Amennyiben a Bizottság nem hagyja 
jóvá a kiválasztott nagyprojekthez a 
pénzügyi hozzájárulást, határozatában 
meg kell indokolnia az elutasítást.

(3a) Azon nagyprojekteknek, amelyekről a 
Bizottságot az (1) bekezdés értelmében 
értesítették, valamint a (2) bekezdés 
értelmében jóváhagyásra benyújtott 
nagyprojekteknek szerepelniük kell az 
operatív program nagyprojektjeinek 
felsorolásában.

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

(4) Az e cikk (1) bekezdésében említett 
értesítést vagy a (2) bekezdésben említett 
jóváhagyásra való benyújtást követően a 
nagyprojektekkel kapcsolatos kiadásokat 
fel lehet venni a kifizetési kérelembe. Ha a 
Bizottság nem hagyja jóvá a tagállam 
által kiválasztott nagyprojektet, a 
bizottsági határozat elfogadását követően 
a költségnyilatkozatot ennek megfelelően 
helyesbíteni kell.

Or. en

Módosítás 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
92 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92a. cikk 
Fokozatosan végrehajtott nagyprojektekre 
vonatkozó döntések
(1) A 91. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdésétől, valamint a 92. cikk (1) és 
(2) bekezdésétől eltérve az e cikkben 
meghatározott eljárásokat kell alkalmazni 
az olyan műveletek esetében, amelyek 
megfelelnek a következő kritériumoknak:
a) a művelet egy korábbi programozási 
időszak során megkezdett olyan 
nagyprojekt második vagy későbbi 
szakaszának része, amelynek előző 
szakaszát vagy szakaszait a Bizottság az 
1083/2006/EK tanácsi rendeletnek 
megfelelően legkésőbb 2015. december 
31-én, illetve az Unióhoz 2013. január 1. 
után csatlakozott tagállamok esetében 
2016. december 31-én jóváhagyta;
b) a nagyprojekt összes szakasza 
támogatható költségeinek teljes összege 
meghaladja a 90. cikkben meghatározott 
szinteket;
c) a nagyprojektre vonatkozóan benyújtott 
kérelem és annak a Bizottság általi 
ellenőrzése az előző programozási időszak 
során kiterjedt minden tervezett 
szakaszra;
d) nem történtek jelentős változások a 91. 
cikk (1) bekezdésében említett, a 
nagyprojektre vonatkozó információkban 
az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
értelmében benyújtott információkhoz 
képest, különösen az összes támogatható 
költséget illetően;
e) a nagyprojektnek az előző 
programozási időszakban végrehajtandó 
szakasza kész, illetve a vonatkozó operatív 
program vagy programok tekintetében a 
Bizottság döntésében a lezárási 
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dokumentumok benyújtására 
meghatározott határidőig kész lesz a 
rendeltetésszerű használatra.
(2) A tagállam a 114. cikk (3) 
bekezdésének megfelelően lefolytathatja a 
nagyprojekt kiválasztását és benyújthatja 
a 92. cikk (1) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott minden elemet tartalmazó 
értesítést annak megerősítésével együtt, 
hogy az (1) bekezdés d) pontjában 
szereplő feltétel teljesült. Nincs szükség az 
információk független szakértők általi 
minőségi ellenőrzésére.
(3) A tagállam által kiválasztott 
nagyprojekthez a pénzügyi hozzájárulást 
akkor kell a Bizottság által 
jóváhagyottnak tekinteni, ha 
határozathozatal nélkül végrehajtási 
aktussal a bejelentéstől számított három 
hónapon belül nem utasítja el a 
nagyprojekt pénzügyi hozzájárulását. A 
Bizottság csak azzal az indokkal 
tagadhatja meg a pénzügyi hozzájárulás 
jóváhagyását, hogy jelentős változások 
történtek az (1) bekezdés d) pontjában 
említett információkban, vagy hogy a 
nagyprojekt nem áll összhangban az 
érintett operatív program vagy programok 
vonatkozó prioritási tengelyével.
(4) A 92. cikk (3)–(6) bekezdésének 
rendelkezéseit alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai segítségnyújtás a Bizottság Technikai segítségnyújtás a Bizottság 
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kezdeményezésére kezdeményezésére
Az alapok az éves juttatás legfeljebb 0,35 
%-áig finanszírozhatják a technikai 
segítségnyújtást.

Az alapok a 83. cikk (3) bekezdésében 
megállapított levonásokkal összhangban 
az éves juttatás legfeljebb 0,35 %-áig 
finanszírozhatják a technikai 
segítségnyújtást.

Or. en

Módosítás 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Technikai segítségnyújtás a tagállamok 
részéről

Technikai segítségnyújtás a tagállamok 
részéről

(1) Valamennyi alap finanszírozhat más 
alapból támogatható technikai 
segítségnyújtási műveleteket. A technikai 
segítségnyújtás céljára az alapokból 
előirányzott összeg felső korlátja az 
operatív programokra a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél egyes régiókategóriáiban előirányzott 
teljes összeg 4 %-a.

(1) A technikai segítségnyújtás céljára az 
alapokból előirányzott összeg felső korlátja 
a tagállami operatív programokra adott 
esetben a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél egyes régiókategóriáiban előirányzott 
teljes összeg 4 %-a.

(1a) Minden alapból támogatható olyan 
technikai segítségnyújtási művelet, amely 
bármely másik alapból támogatásra 
jogosult. Az (1) bekezdés rendelkezéseinek 
sérelme nélkül egy alapból származó, 
technikai segítségnyújtás céljára nyújtott 
összeg nem haladhatja meg az 
ugyanabból az alapból a tagállamban az 
operatív programok számára adott esetben 
a növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél szerinti egyes 
régiókategóriáknak juttatott teljes összeg 
10 %-át.
(1b) A 60. cikk (1) és (2) bekezdésétől 
eltérve a technikai segítségnyújtási 
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műveletek az Unión belül a 
programterületen kívül is végrehajthatók, 
feltéve, hogy a műveletek az operatív 
programot, illetve technikai 
segítségnyújtási operatív program 
esetében a többi érintett programot 
szolgálják.
(1c) Amennyiben az (1) bekezdésben
említett strukturálisalap-kiutalásokat több 
régiókategóriával kapcsolatos technikai 
segítségnyújtási műveletek támogatására 
használják fel, a műveletek költségeit 
olyan kiemelt prioritás keretében lehet 
végrehajtani, amely arányosan fogja össze 
a régiók különböző kategóriáit és 
kiutalása az egyes régiókategóriák a 
tagállamnak juttatott teljes összeg 
arányában történő kiutalásainak 
figyelembe vételével történik.
(1d) Az (1) bekezdéstől eltérve, 
amennyiben az adott tagállam esetében a 
„Növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások” célkitűzésre az 
alapokból előirányzott teljes összeg 
legfeljebb 1 milliárd EUR, a technikai 
segítségnyújtásra előirányzott összeg 6%-
ot vagy 50 000 000 eurót is kitehet.

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

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

(3) Az egy alapból származó, technikai 
segítségnyújtás céljára nyújtott összeg 
nem haladhatja meg az ugyanabból az 
alapból a tagállamban az operatív 
programok számára a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél szerinti egyes régiókategóriáknak 
juttatott teljes összeg 10 %-át.

törölve

Or. en
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Módosítás 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk – 3 és 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

b) 85 % azon tagállamok kevésbé fejlett 
régióiban és a legkülső régiókban,
beleértve további finanszírozást, és a 2014. 
január 1-jén a Kohéziós Alapra vonatkozó 
átmeneti szabályok értelmében 
támogatásra jogosult, egyetlen NUTS 2 
régióból álló tagállamokban;

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

c) 80 % az átmeneti régióknak és azon 
régióknak, amelyek az 1083/2006/EK 
rendelet 8. cikkének (1) bekezdése szerinti 
átmeneti támogatás keretében voltak 
jogosultak finanszírozásra;

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

törölve

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

törölve

f) 50% a d) pontban említettektől eltérő 
fejlettebb régiókban.

f) 50% a c) pontban említettektől eltérő 
fejlettebb régiókban.

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

Az európai területi együttműködési 
célkitűzés keretében folyó operatív 
programok társfinanszírozási aránya 
valamennyi prioritási tengely szintjén nem 
lehet magasabb, mint 85%.
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(4) A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke a 84. cikk (1) bekezdésének e) 
pontjával összhangban nem lehet 
magasabb 50%-nál.

(4) A kiegészítő juttatás társfinanszírozási 
mértéke az Ausztria, Finnország és 
Svédország csatlakozási szerződéséhez 
csatolt 6. jegyzőkönyv 2. cikkében 
megállapított kritériumoknak megfelelő, 
NUTS 2. szintű régiók tekintetében nem 
lehet magasabb 50%-nál.

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

törölve

Or. en

Módosítás 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok felelőssége A tagállamok felelőssége
(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
operatív programok irányítási és
ellenőrzési rendszereinek felállítása a 62. 
és a 63. cikk szerint történjen.

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

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

(2) A tagállamoknak meg kell 
akadályozniuk, fel kell deríteniük és 
orvosolniuk kell a szabálytalanságokat, és 
a jogtalanul kifizetett összegeket vissza 
kell téríttetniük a kései fizetésre érvényes 
kamattal együtt. Azokat a
szabálytalanságokat, amelyeknél az 
alapból nyert támogatás mértéke 
meghaladja a 10 000 eurót, jelenteniük 
kell a Bizottságnak és folyamatosan 
tájékoztatniuk kell a Bizottságot a 
vonatkozó igazgatási és jogi eljárások 
jelentős előrehaladásáról.

A tagállamoknak a szabálytalanságokról 
az alábbi esetekben nem kell értesíteniük 
a Bizottságot:
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a) azon esetek, amikor a szabálytalanság 
kizárólag abban áll, hogy a 
társfinanszírozott operatív programban 
szereplő valamely művelet részben vagy 
egészen nem került kivitelezésre a 
kedvezményezett csődje miatt;
b) azon esetek, amelyeket a 
kedvezményezett önként hozott az irányító 
vagy igazoló hatóság tudomására, még 
mielőtt e hatóságok bármelyike maga 
fedezte volna azt fel, akár a közpénzekből 
való hozzájárulás kifizetése előtt, akár azt 
követően;
c) azon esetek, amelyeket az irányító 
hatóság vagy az igazoló hatóság még 
azelőtt derített fel, mielőtt az érintett 
költség bekerült volna a Bizottságnak 
benyújtott kiadási kimutatásba.
Minden más esetben, különösen a csődöt 
megelőző szabálytalanságok vagy a csalás 
gyanújának esetében jelentést kell küldeni 
a Bizottságnak a tapasztalt 
szabálytalanságokról és az azokhoz 
kapcsolódó megelőző és korrekciós 
intézkedésekről.

Amennyiben a kedvezményezettnek 
jogosulatlanul kifizetett összegeket nem 
lehet behajtani, és ez a tagállam hibájának 
vagy gondatlanságának az eredménye, a 
tagállam felel az érintett összegnek az Unió 
általános költségvetésébe való 
visszafizetéséért.

Amennyiben a kedvezményezettnek 
jogosulatlanul kifizetett összegeket nem 
lehet behajtani, és ez a tagállam hibájának 
vagy gondatlanságának az eredménye, a 
tagállam felel az érintett összegnek az Unió 
általános költségvetésébe való 
visszafizetéséért. A tagállamok dönthetnek 
úgy, hogy nem téríttetnek vissza egy 
jogtalanul kifizetett összeget, amennyiben 
az alapból való hozzájárulásnak a 
kedvezményezett által visszatérítendő 
összege kamatok nélkül nem haladja meg 
a 250 eurót.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek részletes szabályokat 
fektetnek le a tagállamok ebben a 
bekezdésben leírt kötelezettségeire 
vonatkozólag.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek további részletes 
szabályokat fektetnek le a jelentendő 
szabálytalanságok meghatározásának 
kritériumairól, a megadandó adatokról, 
valamint az annak meghatározása 
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feltételeiről és eljárásairól, hogy a vissza 
nem téríttethető összegeket a 
tagállamoknak meg kell-e térítenie.
A Bizottság a 143. cikk (2) bekezdése 
szerinti tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban végrehajtási jogi aktusokat 
fogad el a jelentés gyakoriságának és az 
alkalmazandó jelentési formátumnak a 
meghatározására.

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

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2015. december 31-ig a 
kedvezményezettek és az irányító hatóság, 
igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság és 
közreműködő szervezetek közötti minden 
információcsere elektronikus adatcsere-
rendszereken keresztül történjen.

Ezek a rendszerek megkönnyítik nemzeti 
és uniós hálózatok közötti kölcsönös 
átjárhatóságot és lehetővé teszik, hogy a 
kedvezményezetteknek csak egyszer 
kelljen benyújtaniuk az első albekezdésben 
feltüntetett valamennyi információt.

Ezek a rendszerek megkönnyítik nemzeti 
és uniós hálózatok közötti kölcsönös 
átjárhatóságot és lehetővé teszik, hogy a 
kedvezményezetteknek csak egyszer 
kelljen benyújtaniuk az első albekezdésben 
feltüntetett valamennyi információt.

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában részletes szabályokat fogad el a 
tagállamoknak az ebben a bekezdésben 
leírt információcseréjére vonatkozólag. Az 
említett végrehajtási jogi aktusokat a 143. 
cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

A Bizottság végrehajtási aktusok 
formájában részletes szabályokat fogad el a 
tagállamoknak az ebben a bekezdésben 
leírt információcseréjére vonatkozóan. 
Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

Az első, második és harmadik albekezdés 
nem alkalmazandó az ETHA-ra.

Az első, második és harmadik albekezdés 
nem alkalmazandó az ETHA-ra.

Or. en

Módosítás 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
114 cikk – 8, 9, és 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság a 142. cikknek megfelelően 
részletes szabályokat lefektető
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (2) bekezdés d) pontjában leírt 
információcsere módjaira vonatkozólag.

(8) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon, amelyekben megállapítja a (2) 
bekezdés d) pontja szerint létrehozott 
monitoringrendszerben rögzítésre és 
tárolásra kerülő adatokkal kapcsolatos 
információkat meghatározó szabályokat.
A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el a (2) bekezdés d) pontja szerint 
létrehozott rendszer műszaki 
specifikációjának megállapítására. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 143. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

(9) A Bizottság az 142. cikknek 
megfelelően részletes szabályokat előíró
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a (4) bekezdés d) pontjában 
említett ellenőrzési nyomvonalat érintő 
megállapodásokra vonatkozólag.

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben megállapítja a 
(4) bekezdés d) pontjában említett 
ellenőrzési nyomvonalra vonatkozó 
részletes minimumkövetelményeket a 
fenntartandó számviteli nyilvántartások, 
valamint az igazoló hatóság, az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezet és a 
kedvezményezettek szintjén tartandó 
igazoló dokumentumok tekintetében.

(10) A Bizottság végrehajtási rendeletek
formájában fogadja el a (4) bekezdés e) 
pontjában említett igazgatási nyilatkozat 
mintáját. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
a 143. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.

(101) A Bizottság a 143. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően egységes 
feltételeket meghatározó végrehajtási
aktusokat fogad el az e cikk (4) 
bekezdésének e) pontjában említett 
vállalatirányítási nyilatkozat mintájára 
vonatkozólag.
1 Megjegyzés: a végrehajtási aktus 
megfelelő nyelvi megfogalmazása a 
hozzászólás után további megvitatást 
igényel. Kinek a HOZZÁSZÓLÁSA után?

Or. en
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Módosítás 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az irányító hatóság feladatai Az irányító hatóság feladatai
(1) Az ellenőrző hatóság biztosítja az 
irányítási és ellenőrzési rendszerek, a 
műveletek egy megfelelő mintája és az 
éves beszámolók ellenőrzésének 
elvégzését.

(1) A bejelentett kiadások alapján az
ellenőrző hatóság biztosítja, hogy elvégzik 
az operatív program irányítási és 
ellenőrzési rendszere megfelelő 
működésének és a műveletek egy 
megfelelő mintájának ellenőrzéseit.
A bejelentett kiadásokat reprezentatív 
minta alapján, és főszabályként 
statisztikai mintavételi módszerek alapján.
Nem statisztikai mintavétel az ellenőrzési 
hatóság szakmai megítélése alapján 
használható a nemzetközi számviteli 
standardoknak megfelelően kellően 
indokolt esetekben, és minden esetben, 
amikor az adott számviteli év 
műveleteinek száma elégtelen a 
statisztikai módszerek használatára.
Ezekben az esetekben a minta 
nagyságának elégségesnek kell lennie 
ahhoz, az ellenőrzési hatóság érvényes 
könyvvizsgálói véleményt dolgozhasson ki 
a költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének b) pontjával összhangban.
A nem statisztikai mintavételi módszer 
azon műveletek legalább 5%-át lefedi, 
amelyek tekintetében a számviteli év során 
kiadásokat jelentettek be a Bizottságnak, 
és a számviteli év során a Bizottságnak 
bejelentett kiadások 10%-át.

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az 142. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az ilyen ellenőrzések által 

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

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

(3) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy az 
ellenőrzési tevékenység során figyelembe 
vegyék a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardokat.

(3) Az ellenőrző hatóság biztosítja, hogy az 
ellenőrzési tevékenység során figyelembe 
vegyék a nemzetközileg elfogadott 
ellenőrzési standardokat.

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

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

(5) Az ellenőrző hatóság elkészíti: (5) Az ellenőrző hatóság elkészíti:

i. az előző számviteli év éves beszámolóira 
vonatkozó könyvvizsgálói véleményt, 
amely kiterjed az éves beszámolók 
teljességének, pontosságának és 
hitelességének, az irányítási és ellenőrzési 
rendszer megfelelő működésének és a 
beszámoló tárgyát képező ügyletek 
jogszerűségének és szabályosságának 
igazolására;

i. a költségvetési rendelet 59. cikke (5) 
bekezdésének b) pontja szerinti
könyvvizsgálói véleményt;

ii. az előző számviteli évben végzett 
ellenőrzések megállapításait tartalmazó 
éves ellenőrzési jelentést.

ii. a 116. cikk (1) bekezdése szerint végzett 
ellenőrzések fő megállapításait tartalmazó 
ellenőrzési jelentést, amelyben szerepelnek 
az irányítási és ellenőrzési rendszerekben 
megállapított hiányosságok is, valamint a 
javasolt és végrehajtott korrekciós 
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intézkedések.

A ii. pontban leírt jelentésnek ki kell 
térnie az irányítási és ellenőrzési 
rendszerben tapasztalt bármely 
hiányosságra, valamint az azok 
kijavítására tett vagy javasolt 
intézkedésekre is.

törölve

Abban az esetben, ha több operatív 
programnak van egy közös irányítási és 
ellenőrzési rendszere, a ii. pont szerinti 
információt egy jelentésbe lehet 
csoportosítani.

Abban az esetben, ha több operatív 
programnak van egy közös irányítási és 
ellenőrzési rendszere, a ii. pont szerinti 
információt egy jelentésbe lehet 
csoportosítani.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
fogadja el az ellenőrzési stratégia, a 
könyvvizsgálói vélemény és az éves
ellenőrzési jelentés mintáit, valamint a 4. 
bekezdésben említett mintavételi módszer 
részleteit. A végrehajtási aktusok 
elfogadására a 143. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálati eljárás keretében kerül 
sor.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
fogadja el az ellenőrzési stratégia, a 
könyvvizsgálói vélemény és az éves 
ellenőrzési jelentés mintáit. A végrehajtási 
aktusok elfogadására a 143. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálati eljárás 
keretében kerül sor.

(6a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyekben meghatározza a 
műveletek ellenőrzésének és a beszámolók 
ellenőrzésének hatókörét és tartalmát, 
valamint a műveletek (1) bekezdésben 
említett mintájának kiválasztási 
módszertanát.

(7) A Bizottság tisztviselői vagy az arra 
jogosult bizottsági képviselők által 
elvégzett ellenőrzések során gyűjtött 
adatok felhasználására vonatkozó 
végrehajtási szabályokat a Bizottság a 
143. cikk (3) bekezdésében említett 
vizsgálati eljárás szerint fogadja el.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy a 142. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek meghatározzák a
Bizottság tisztviselői vagy az arra jogosult 
bizottsági képviselők által elvégzett 
ellenőrzések során gyűjtött adatok 
felhasználásának részletes szabályait.

Or. en

Módosítás 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Rendeletre irányuló javaslat
2 a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 
FELHASZNÁLÁSA: FINANSZÍROZÁSI 
MEGÁLLAPODÁSOK
(1) Amennyiben egy pénzügyi eszköz 
felhasználására e rendelet 33. cikke (4) 
bekezdésének a), illetve b) pontja alapján 
kerül sor, a finanszírozási 
megállapodásnak tartalmaznia kell azokat 
a feltételeket, amelyek alapján a 
programból hozzájárulás nyújtható a 
pénzügyi eszközhöz, és a 
megállapodásnak tartalmaznia kell 
legalább az alábbi elemeket:
a) a beruházási stratégia vagy politika 
leírása, amelynek tartalmaznia kell a 
végrehajtás módozatainak, a felkínálandó 
pénzügyi termékeknek és a megcélzott 
végső kedvezményezetteknek az 
ismertetését, valamint a vissza nem 
térítendő támogatással való (esetleges)
együttes alkalmazásra vonatkozó terveket;
b) a felhasználandó pénzügyi eszközre 
vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal 
egyenértékű dokumentumok, amelyek 
ismertetik a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett várható multiplikátorhatást is;
c) a vonatkozó prioritás konkrét céljainak 
és eredményeinek az eléréséhez való 
hozzájárulás céljából az érintett pénzügyi 
eszköz révén elérni kívánt eredmények;
d) rendelkezések a beruházások 
végrehajtásának, valamint a befektetési 
ajánlatok ütemének a nyomon követésére, 
illetve ennek részeként – a 40. cikknek 
való megfelelést biztosítandó – a pénzügyi 
eszköz által az „alapok alapja” struktúra 
és/vagy az irányító hatóság részére történő 
jelentéstételre vonatkozóan;
e) könyvvizsgálati követelmények, azaz 
például a pénzügyi eszköz szintjén (illetve 
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adott esetben az „alapok alapja” struktúra 
szintjén) vezetendő dokumentációra 
vonatkozó minimumkövetelmények, 
valamint (adott esetben) a különböző 
támogatási formák dokumentációjának a 
32. cikk (5) és (6) bekezdésének megfelelő 
külön nyilvántartásával kapcsolatos 
követelmények, ideértve a nemzeti 
könyvvizsgáló hatóságoknak, a Bizottság 
könyvvizsgálóinak, valamint az Európai 
Számvevőszéknek a dokumentumokhoz 
való hozzáférésére vonatkozó 
rendelkezéseket és követelményeket is, az 
egyértelmű ellenőrzési nyomvonalnak a 
34. cikkel összhangban való biztosítása 
érdekében;
f) a program által a 35. cikkel 
összhangban nyújtott szakaszonkénti 
hozzájárulás kezelésére, valamint a 
befektetési ajánlatok ütemének 
előrejelzésére vonatkozó követelmények és 
eljárások, ideértve a 33. cikk (7) 
bekezdésében említett vagyonkezelői 
számla kezelésére, illetve az elkülönített 
számvitelre vonatkozó követelményeket is;
g) a 37. cikkben foglaltak szerint 
keletkezett kamatok és egyéb nyereségek 
kezelésére vonatkozó követelmények és 
eljárások, beleértve az elfogadható 
pénztári műveleteket/befektetéseket, 
valamint az érintett felek felelősségi köreit 
és feladatait is;
h) a pénzügyi eszköz felmerült kezelési 
költségeinek vagy eszközkezelési díjainak 
a kiszámítására és kifizetésére vonatkozó 
követelmények;
i) az európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtott támogatásból eredő 
forrásoknak a 38. cikkel összhangban, a 
támogathatósági időszak végéig történő 
újbóli felhasználására vonatkozó 
rendelkezések;
j) z európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtott támogatásból eredő 
forrásoknak a 39. cikkel összhangban, a 
támogathatósági időszak végét követően 
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történő felhasználására, valamint az 
európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtott hozzájárulásoknak a 
pénzügyi eszközből való kikerülésével 
kapcsolatos politikára vonatkozó 
rendelkezések;
k) a programokból a pénzügyi eszköz –
illetve adott esetben az „alapok alapja” 
struktúra – számára nyújtott 
hozzájárulások esetleges visszavonásának 
vagy részleges visszavonásának a feltételei
l) rendelkezések annak biztosítására, hogy 
a pénzügyi eszközöket felhasználó 
testületek a pénzügyi eszközöket független 
módon, és – a vonatkozó szakmai 
előírásoknak megfelelően – a pénzügyi 
eszközhöz hozzájárulást nyújtó felek 
kizárólagos érdekében eljárva kezelik.
m) rendelkezések a pénzügyi eszköz 
megszüntetésére vonatkozóan.
Mindezen túlmenően, amennyiben a 
pénzügyi eszközök szervezése „alapok 
alapja” struktúra révén történik, az 
irányító hatóság és az „alapok alapja” 
struktúrát kezelő szerv közötti 
finanszírozási megállapodásnak a 
pénzügyi eszközöket felhasználó szervek 
értékelésére és kiválasztására – és ennek 
keretében a pályázati felhívásokra vagy 
közbeszerzési eljárásokra – vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaznia kell.
(2) A 33. cikk (4) c) pontja alapján 
felhasznált pénzügyi eszközök 
vonatkozásában a 33. cikk (5a) 
bekezdésében említett stratégiai 
dokumentumoknak tartalmazniuk kell 
legalább az alábbi elemeket:
a) a pénzügyi eszköz beruházási 
stratégiája vagy politikája, valamint a 
tervezett adósságinstrumentumokra 
vonatkozó általános feltételek, a 
megcélzott kedvezményezettek és a 
támogatandó intézkedések;
b) a felhasználandó pénzügyi eszközre 
vonatkozó üzleti terv vagy más, azzal 
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egyenértékű dokumentumok, amelyek 
ismertetik a 32. cikk (2) bekezdésében 
említett várható multiplikátorhatást is;
c) az európai strukturális és beruházási 
alapokból nyújtott támogatásból eredő 
forrásoknak a CPR 37., 38. és 39. cikkével 
összhangban történő felhasználása és 
újbóli felhasználása;
d) a pénzügyi eszköz felhasználásának 
nyomon követése és az erre vonatkozó 
jelentéstétel, a 40. cikknek való megfelelés 
biztosítása érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
III c melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ESZA 2014–2020-as strukturális 
alapokban való részaránya – az európai 
területi együttműködési célkitűzés és a 
rászoruló személyek számára nyújtandó 
segélyen keresztül nyújtandó támogatás 
kizárásával – azonos a tagállam 2007–
2013-as konvergencia és „regionális 
versenyképesség és foglalkoztatás” 
célkitűzés operatív programjai 
tekintetében megfigyelt ESZA 
részarányával. E számítás céljára a 
leginkább rászoruló személyek 
segélyezésére kiutalt tagállami támogatás 
arányát a tagállam által a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházások 
cél keretében kiosztott strukturális 
alapokkal arányosan számítják.
(2) Ehhez az arányhoz egy további 
tagállamonkénti részarányt adnak annak 
biztosítása érdekében, hogy az ESZA 
strukturális és kohéziós alapokon belüli 
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részesedése uniós szinten – a kohéziós 
alapokból az európai összekapcsolódási 
eszközre átcsoportosított kiutalások és a 
leginkább rászoruló személyek számára 
nyújtandó segélyen keresztül nyújtandó 
támogatás kizárásával – elérje a 23,1%-ot.
(3) Az 1. lépésben meghatározott 
részarányokhoz hozzáadandó további 
százalékos részarány meghatározása a 
tagállam 2012-es referencia évben mért (a 
20–64 éves korosztályra vonatkozó) 
foglalkoztatási rátája alapján történik. A 
legfeljebb 65%-os foglalkoztatási rátájú 
tagállamok esetében a további részarány 
1,7%. Amennyiben a foglalkoztatási ráta 
65%-nál nagyobb, de legfeljebb 70%-os, a 
további részarány 1,2%. Amennyiben a 
foglalkoztatási ráta 70%-nál nagyobb, de 
legfeljebb 75%-os, a további részarány 
0,7%. A 75%-nál nagyobb foglalkoztatási 
rátával rendelkező tagállamok esetében 
emelés nem szükséges.

Or. en

Módosítás 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Rendeletre irányuló javaslat
XXX melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

XXX. melléklet
Átalányok a nettó bevételt termelő 
projektek esetében

Ágazat Átalány
1 KÖZÚT 30%
2 VASÚT 20%
3 VÁROSI 

KÖZLEKED
ÉS

20%
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4 VÍZ 25%
5 SZILÁRD 

HULLADÉK
20%

Or. en


