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Módosítás 14
Deutsch Tamás

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A(z) …/…/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
tagállamonként a 2007–2013-as időszakra 
vonatkozó összegek reálértéken mért 
szintjének 110 %-ában határozza meg a 
maximális támogatási összegeket. A 
szóban forgó felső határ által érintett 
tagállamokat továbbra is meg kell védeni a 
2007–2013-as időszakra vonatkozóan 
elkülönített támogatási összegek 
automatikus visszavonásának kockázatától.

(6) A(z) …/…/EU rendelet [a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 
tagállamonként a 2007–2013-as időszakra
vonatkozó összegek reálértéken mért 
szintjének 110%-ában határozza meg a 
maximális támogatási összegeket. A 
szóban forgó felső határ által érintett 
tagállamokat továbbra is meg kell védeni a 
2007–2013-as időszakra vonatkozóan 
elkülönített támogatási összegek 
automatikus visszavonásának kockázatától. 
Egyes más tagállamok esetében a 
támogatás szintje a 2007–2013-as 
időszakhoz képest reálértéken még 
csökkenni is fog.

Or. en

Módosítás 15
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 2011. és 2012. évre vonatkozó éves 
költségvetési kötelezettségvállalások 
automatikus visszavonásának 
kiszámítására kitűzött határidőt egy évvel 
meg kell hosszabbítani, de a 2015. 
december 31-én még nyitva álló 2012. évi 
költségvetési kötelezettségvállalást 2015. 
december 31-ig meg kell indokolni. Ez 
elősegíti majd, hogy javuljon az azon 
tagállamokban vállalt operatív programok 

(9) A 2011., 2012. és 2013. évre vonatkozó 
éves költségvetési kötelezettségvállalások 
automatikus visszavonásának 
kiszámítására kitűzött határidőt egy évvel 
meg kell hosszabbítani, de a 2016. 
december 31-én még nyitva álló 2013. évi
költségvetési kötelezettségvállalást 2016. 
december 31-ig meg kell indokolni. Ez 
elősegíti majd, hogy javuljon az azon 
tagállamokban vállalt operatív programok 
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támogatási összegeinek felvétele, 
amelyeket érint a jövőbeli kohéziós 
politikához kapcsolódó támogatási 
összegeknek a 2007–2013 közötti időszak 
reálértéken mért szintjének 110 %-ban, 
történő maximalizálása. Ez a fajta 
rugalmasság szükséges ahhoz, hogy 
kezelhető legyen a programok vártnál 
lassúbb végrehajtása, ami különösen az 
említett tagállamokat érinti.

támogatási összegeinek felvétele, amelyek 
GDP-je a 2001–2003 közötti időszakban 
az EU-25 ugyanezen időszakban mért 
átlagának 85%-a alatt volt. Ez a fajta 
rugalmasság szükséges ahhoz, hogy 
kezelhető legyen a programok vártnál 
lassúbb végrehajtása, ami különösen az 
említett tagállamokat érinti.

Or. en

Módosítás 16
Deutsch Tamás

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – -1 a pont (új)
1083/2006/EK rendelet
56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 56. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:
„(1) A kiadások, beleértve 
a nagyprojektek költségeit is, az 
alapokból abban az esetben számolhatók 
el, ha az operatív programok 
Bizottsághoz történő benyújtásának 
időpontja vagy 2007. január 1-je – a két 
időpont közül a korábbit kell figyelembe 
venni –, valamint 2016. december 31.
között ténylegesen kifizették azokat. A 
műveletek a jogosultság kezdőnapját 
megelőzően nem fejeződhetnek be.”

Or. en

Indokolás

Az előadónak a kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának egy évvel történő 
meghosszabbítására irányuló javaslatával összhangban az elszámolhatóságra vonatkozó 
végső dátum 2016. december 31. lenne.
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Módosítás 17
Nuno Teixeira, Deutsch Tamás, Luís Paulo Alves

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
1083/2006/EK rendelet
77 cikk – 2 és 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 77. cikk (6) bekezdését el kell hagyni. 1. A 77. cikk a következőképpen módosul:

a) A (2) bekezdésben a bevezető rész a 
következőképpen módosul:
„(2) Az 53. cikk (2) bekezdésétől, az 
53. cikk (4) bekezdésének második 
mondatától, valamint a III. mellékletben 
megállapított felső határoktól eltérve, az 
időközi kifizetések és a végső egyenleg 
kifizetése az egyes prioritási tengelyekre 
vonatkozó társfinanszírozási ráták 
10 százalékpontos emelkedésének 
megfelelő mértékben növekszik – de a 
100%-ot nem haladhatja meg – az
azután az időpont után és a programozási 
időszak végéig benyújtott igazolt 
költségnyilatkozatokban újonnan 
bejelentett támogatható kiadások 
összege tekintetében, amikor az adott 
tagállam megfelel a következő feltételek 
bármelyikének:”
b) A (6) bekezdést el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 18
Jan Březina

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont
1083/2006/EK rendelet
93 cikk – 2 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2b) Az (1) bekezdés első albekezdésétől „(2b) Az (1) bekezdés első albekezdésétől 
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és a (2) bekezdéstől eltérően azon 
tagállamok esetében, amelyek kohéziós 
politikához kapcsolódó támogatási 
összegei a 2007–2013-as időszak 
reálértéken mért szintjének 110 %-ában 
kerültek meghatározásra a 2014–2020 
közötti programozási időszakban, az (1) 
bekezdésben említett határidő az operatív 
programokra vonatkozó, 2007 és 2012
között tett éves költségvetési 
kötelezettségvállalás évét követő harmadik 
év december 31.”

és a (2) bekezdéstől eltérően azon 
tagállamok esetében, amelyek GDP-je – a 
III. mellékletben foglaltak szerint – a 
2001–2003 közötti időszakban az EU-25 
ugyanezen időszakban mért átlagának 
85%-a alatt volt, az (1) bekezdésben 
említett határidő az operatív programokra 
vonatkozó, 2007 és 2013 között tett éves 
költségvetési kötelezettségvállalás évét 
követő harmadik év december 31.”

Or. en

Indokolás

A módosítás segítené a kevésbé fejlett országokat abban, hogy uniós pénzügyi forrásokat 
használjanak a gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést serkentő beruházásokhoz, és 
biztosítaná az érintett tagállamok közötti egyenlő bánásmódot. A kötelezettségvállalások 
visszavonására vonatkozó szabály egységesítené a jelenlegi és a jövőbeni programozási 
időszak alatti időbeli feltételeket, ami segítené az országokat abban, hogy megvalósítsák az 
előkészített beruházási projekteket, és az Európai Unió versenyképessége érdekében 
használják fel az elkülönített pénzösszegeket.

Módosítás 19
Surján László, Deutsch Tamás

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ugyanakkor visszamenőlegesen 
alkalmazandó a tagállamokra attól az 
időponttól kezdődően, amelyben a 
pénzügyi támogatást az 1083/2006/EK 
rendelet 77. cikkének (2) bekezdésével 
összhangban az adott tagállamok 
rendelkezésére bocsátották.

Or. en


