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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet visszatérítendő támogatások és pénzügyi tervezés 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2011)0483 – C7-0215/2011 – 2011/0210(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0483),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0215/2011),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Ellenőrző 
Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni; 

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
visszatérítendő támogatások és pénzügyi 
tervezés tekintetében történő módosításáról

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 
visszatérítendő támogatások, pénzügyi 
tervezés és a költségnyilatkozatra 
vonatkozó egyes rendelkezések
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tekintetében történő módosításáról

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2006. július 11-i 
1083/2006/EK tanácsi rendelet a 
beavatkozási terület és hatály pontos 
megállapításával pénzügyi konstrukciókat 
határoz meg. A tagállamok által –
közreműködő szervezeteken keresztül 
irányító hatóságok kezelésében lévő –
visszatérítendő hozzájárulások és 
hitelkeretek formájában biztosított 
támogatási rendszereket azonban sem a 
pénzügyi konstrukciókról szóló 
rendelkezések, sem az 1083/2006/EK 
rendelet egyéb rendelkezései nem 
szabályozzák megfelelően. Erre tekintettel 
szükséges az Európai Szociális Alapról és 
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2006. július 5-i 
1081/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban – amely 
megállapítja, hogy a támogatás 
visszatérítendő hozzájárulás formájában is 
biztosítható – az 1083/2006/EK rendeletet 
egy olyan új szakasszal kiegészíteni, amely 
arról rendelkezik, hogy a strukturális 
alapok részt vehetnek a visszatérítendő 
támogatások társfinanszírozásában. Ennek 
a szakasznak ki kell terjednie a 
visszatérítendő hozzájárulásokra és az 
olyan hitelkeretekre, amelyeket az irányító 

(2) Az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a 
Kohéziós Alapra vonatkozó általános 
rendelkezések megállapításáról és az 
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2006. július 11-i 
1083/2006/EK tanácsi rendelet a 
beavatkozási terület és hatály pontos 
megállapításával pénzügyi konstrukciókat 
határoz meg. A tagállamok által –
közreműködő szervezeteken keresztül 
irányító hatóságok kezelésében lévő –
visszatérítendő hozzájárulások és 
hitelkeretek formájában biztosított 
támogatási rendszereket azonban sem a 
pénzügyi konstrukciókról szóló 
rendelkezések, sem az 1083/2006/EK 
rendelet egyéb rendelkezései nem 
szabályozzák megfelelően. Erre tekintettel 
szükséges az Európai Szociális Alapról és 
az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2006. július 5-i 
1081/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban – amely 
megállapítja, hogy a támogatás 
visszatérítendő hozzájárulás formájában is 
biztosítható – az 1083/2006/EK rendeletet 
egy olyan új szakasszal kiegészíteni, amely 
arról rendelkezik, hogy a strukturális 
alapok részt vehetnek a visszatérítendő 
támogatások társfinanszírozásában. Ennek 
a szakasznak ki kell terjednie a 
visszatérítendő hozzájárulásokra és az 
olyan hitelkeretekre, amelyeket az irányító 
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hatóság állami pénzügyi intézményként 
működő közreműködő szervezeteken 
keresztül kezel. 

hatóság pénzügyi intézményként működő 
közreműködő szervezeteken keresztül 
kezel. 

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi 
konstrukciók megfelelő monitoringját 
biztosítani kell a tagállamok, valamint a 
Bizottság számára, többek között annak 
érdekében, hogy a tagállamok az 
alkalmazott konstrukciók típusával, illetve 
az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét.

(5) Tekintettel arra, hogy a pénzügyi 
konstrukciók megfelelő monitoringját 
biztosítani kell a tagállamok, valamint a 
Bizottság számára, többek között annak 
érdekében, hogy a tagállamok az 
alkalmazott konstrukciók típusával, illetve 
az azok keretében tett gyakorlati 
intézkedésekkel kapcsolatban a Bizottság 
számára megfelelő tájékoztatást 
nyújthassanak, a jelentéstételre 
vonatkozóan is új rendelkezést kell 
bevezetni. Ezek segítségével a Bizottság is 
jobban tudja értékelni a pénzügyi 
konstrukciók összteljesítményét és 
összefoglalót tud készíteni az uniós és 
tagállami szinten elért haladásról.

Or. en

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Annak érdekében, hogy biztosítsák az 
irányító hatóságok által a pénzügyi 
konstrukciókba befizetett és a 
költségnyilatkozatban feltüntetett 
pénzügyi hozzájárulás meghatározott időn 

törölve
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belül történő hatékony felhasználását, a 
pénzügyi konstrukciók vonatkozásában 
elő kell írni, hogy a hozzájárulást az 
igazolt költségnyilatkozat dátumától 
számított két éven belül elszámolható 
költségekre fel kell használni. A későbbi 
költségnyilatkozatot megfelelően ki kell 
igazítani: amennyiben a kérdéses 
hozzájárulást a megadott időszak alatt 
nem költötték el, úgy a fel nem használt 
összeget le kell vonni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi 
rendelet 61. cikke (2) bekezdésének való 
megfelelés biztosítása érdekében elő kell 
írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó 
költségnyilatkozatok a Bizottság számára 
minden ahhoz szükséges információt 
tartalmazzanak, amelyek a Bizottság 
számára lehetővé teszik az Unió 
eszközeiről és a költségvetés 
végrehajtásáról valós képet adó elszámolás 
készítését.

(7) Az Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó költségvetési 
rendeletről szóló 1605/2002/EK tanácsi 
rendelet 61. cikke (2) bekezdésének való 
megfelelés biztosítása érdekében elő kell 
írni, hogy a Bizottsághoz benyújtandó 
költségnyilatkozatok a Bizottság számára 
minden ahhoz szükséges információt 
tartalmazzanak, amelyek a Bizottság 
számára lehetővé teszik az Unió 
eszközeiről és a költségvetés 
végrehajtásáról valós képet adó elszámolás 
készítését. Ebből a célból az egyes 
költségnyilatkozatokhoz csatolt 
mellékletnek tájékoztatást kell nyújtania a 
pénzügyi konstrukciók létrehozására 
kifizetett teljes kiadások összegéről és a 
kedvezményezetteknek állami 
támogatások keretében fizetett 
előlegekről. A melléklet formáját a 
jogbiztonság és a következetesség 
követelményének szem előtt tartásával az 
1083/2006/EK rendelet IVa. melléklete 
határozza meg. Az e célból szükséges 
adatok gyűjtésének gyakorlati 
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végrehajtását azonban nemzeti szinten 
kell megvalósítani, és ez – amennyire azt 
az alkalmazandó jogi keret engedi – nem 
eredményezheti a nemzeti informatikai 
rendszerek módosítását.

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A módosításnak, amely az 
1083/2006/EK rendeletben meghatározott 
jogosultsági időszak kezdetétől kívánja a 
meglévő gyakorlat jogszerűségét 
egyértelművé tenni, annak a 2007–2013 
közötti jelenlegi programozási időszak 
kezdetére visszamenőleg kell
visszamenőleges hatállyal rendelkeznie.

(8) A visszatérítendő támogatások 
formáival és újbóli felhasználásával, 
valamint a nagyprojektekre, a 
jövedelemtermelő projektekre és a 
műveletek tartósságára vonatkozó 
rendelkezéseknek a 44. cikk (pénzügyi 
konstrukciók) hatálya alá tartozó 
műveletekre való alkalmazásával 
kapcsolatos módosítások az 1083/2006/EK 
rendeletben meghatározott jogosultsági 
időszak kezdetétől törekednek az e 
területeken meglévő gyakorlat
jogbiztonságának növelésére és 
egyértelműségének fokozására. Ezért e 
módosításoknak visszamenőleges 
hatállyal kell rendelkezniük a 2007–2013 
közötti jelenlegi programozási időszak 
kezdetéig visszamenőleg.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 1 pont
1083/2006/EK rendelet
2 cikk – 8 – 8a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2. cikk szövege a következő 8. ponttal
egészül ki:

1. A 2. cikk a következő 8. és 8a.
pontokkal egészül ki:

„8. „visszatérítendő hozzájárulás”: 
adomány formájában biztosított közvetlen 
pénzügyi hozzájárulás, amely lehet 
egészben vagy részben, kamat nélkül 
visszatérítendő.”

„8. „visszatérítendő hozzájárulás”: 
adomány formájában biztosított közvetlen 
pénzügyi hozzájárulás, amely lehet 
egészben vagy részben, kamat nélkül 
visszatérítendő.

8a. „hitelkeret”: pénzügyi eszköz, amely 
lehetővé teszi a kedvezményezett számára 
a kedvezményezett által kifizetett és 
nyugtázott számlákkal vagy azokkal 
egyenértékű bizonyító erejű számviteli 
bizonylatokkal igazolt kiadásokkal 
kapcsolatos, teljesen vagy részben 
visszatéríthető pénzügyi hozzájárulás 
lehívását.”

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
43 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A strukturális alapok operatív 
programok részeként részt vehetnek
visszatérítendő támogatások 
társfinanszírozásában, amely a következő 
formákban valósulhat meg: 
visszatérítendő hozzájárulások vagy olyan 
hitelkeretek, amelyeket az irányító hatóság 
az állami pénzügyi intézményként működő 
közreműködő szervezeteken keresztül 
kezel.

(1) A strukturális alapok a következő 
formákban vehetnek részt visszatérítendő 
támogatások társfinanszírozásában:

a) visszatérítendő hozzájárulások
formájában; vagy
b) olyan hitelkeretek formájában, 
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amelyeket az irányító hatóság a pénzügyi 
intézményként működő közreműködő 
szervezeteken keresztül kezel.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
1083/2006/EK rendelet
43 b cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatást nyújtó szerv vagy a tagállam 
egyéb illetékes hatósága részére 
visszafizetett támogatást elkülönített 
számlán kell tartani és ugyanerre a célra 
vagy az operatív program célkitűzéseivel 
összhangban kell felhasználni.”

A támogatást nyújtó szerv vagy a tagállam 
egyéb illetékes hatósága részére 
visszafizetett támogatást ugyanarra a célra 
vagy az operatív program célkitűzéseivel 
összhangban kell felhasználni. A 
tagállamok biztosítják a megfelelő 
hatóság vagy szervezet számviteli 
rendszerébe visszafizetett támogatás 
megfelelő nyilvántartását.”

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont - bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A rendelet az alábbi új 67a. cikkel
egészül ki:

4. A 67. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

Or. en
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„67a. cikk törölve
A pénzügyi konstrukciók végrehajtásáról 
szóló jelentések
1. Az irányító hatóság a pénzügyi 
konstrukciókat magukban foglaló 
műveletekről minden évben a december 
31-ig tartó időszakra vonatkozóan január 
31-ig, a június 30-ig tartó időszakra 
vonatkozóan pedig szeptember 15-ig 
külön jelentést küld a Bizottságnak.
2. Az (1) bekezdésben említett jelentésnek 
minden egyes pénzügyi konstrukció 
esetében az alábbi információkat kell 
tartalmaznia:
a) a pénzügyi konstrukció leírása és a 
végrehajtási intézkedések;
b) a pénzügyi konstrukciót végrehajtó 
jogalanyok megnevezése, ideértve a 
holdingalapok által képviselt jogalanyokat 
is, valamint az ezekre vonatkozó 
kiválasztási eljárás ismertetése;
c) a kifizetések dátuma és a pénzügyi 
konstrukciókba a strukturális alapokból 
vagy nemzeti társfinanszírozásban fizetett 
támogatások összege;
d) a Bizottsághoz benyújtott 
költségnyilatkozatokban feltüntetett 
időpontok és a vonatkozó összegek, 
valamint a Bizottság általi visszatérítés 
összege és időpontja;
e) a strukturális alapokból vagy nemzeti 
társfinanszírozásból származó és a 
pénzügyi konstrukciók keretében kifizetett 
támogatások összege.”
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Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 cikk – 2 bekezdés  – első albekezdés – j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„j) a 44. cikkben foglalt pénzügyi 
konstrukciók finanszírozása és 
végrehajtása terén elért haladás, 
nevezetesen:

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 cikk — 2 bekezdés– első albekezdés – j pont – i pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a pénzügyi konstrukció leírása és a 
végrehajtási intézkedések;

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 (2) cikk – első albekezdés – j pont – ii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a pénzügyi konstrukciót végrehajtó 
jogalanyok megnevezése, ideértve a 



PE473.697v01-00 14/20 PR\878695HU.doc

HU

holdingalapok által képviselt jogalanyokat 
is;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 (2) cikk – első albekezdés – j pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a strukturális alapokból vagy nemzeti 
társfinanszírozásból származó és a 
pénzügyi konstrukciókba fizetett 
támogatások összege;

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
1083/2006/EK rendelet
67 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés – j pont – iv pont új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a strukturális alapokból vagy nemzeti 
társfinanszírozásból származó és a 
pénzügyi konstrukciók keretében kifizetett 
támogatások összege.”

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 a pont (új)
1083/2006/EK rendelet
67 cikk – 4a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A 67. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A Bizottság minden évben október 
1-jéig összefoglalót készít a pénzügyi 
eszközök finanszírozása és végrehajtása 
terén elért haladással kapcsolatban a 
tagállamok által a 67. cikk (2) 
bekezdésének j) pontjával összhangban 
szolgáltatott adatokról.”

Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 5 pont
1083/2006/EK rendelet
78 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 78. cikk (6) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Azokat a 44. cikk szerinti pénzügyi 
konstrukciókhoz biztosított pénzügyi 
hozzájárulásokat, amelyeket a 
költségnyilatkozatban feltüntettek, és 
amelyeket a kérdéses igazolt 
költségnyilatkozat dátumától számított két 
éven belül – ennek a bekezdésnek a 
második albekezdésével összhangban –
elszámolható költségekre nem fizettek ki, 
a következő igazolt költségnyilatkozatból 
le kell vonni.”

Or. en
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 pont
1083/2006/EK rendelet
78 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság részére benyújtandó 
költségnyilatkozatban mindazt az 
információt meg kell adni, amely a 
Bizottság számára az 1605/2002/EK 
rendelet 61. cikkének (2) bekezdése 
szerinti elszámolás elkészítéséhez 
szükséges.

A Bizottság részére benyújtandó minden 
egyes költségnyilatkozatban a IVa. 
mellékletben meghatározott formában
meg kell adni a költségnyilatkozatban 
szereplő teljes költség összegével 
kapcsolatos következő információt:

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 291. cikke alapján, e cikk 
alkalmazási feltételeinek egységes 
meghatározása érdekében a Bizottság 
felhatalmazást kap végrehajtási aktusok 
létrehozására.”

a) a 44. cikkben meghatározott pénzügyi 
konstrukciók tekintetében az ilyen alapok 
vagy holdingalapok létrehozására vagy az 
azokhoz történő hozzájárulásként 
kifizetett összes költséget;
b) az állami támogatásokkal kapcsolatban 
a 78. cikk (2) bekezdése értelmében 
kifizetett előlegek tekintetében a 
kedvezményezettek számára a támogatást 
nyújtó szervezet által előlegek formájában 
kifizetett összes kiadást és a hozzájuk 
kapcsolódóan közpénzből fizetett 
hozzájárulást.”

Or. en
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 6 a pont (új)
1083/2006/EK rendelet
IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IVa. melléklet: Melléklet a költségnyilatkozathoz: tájékoztatás a pénzügyi konstrukciókról a 
78. cikk (6) bekezdése értelmében és a kedvezményezetteknek fizetett előlegek a 78. cikk (2) 
bekezdése értelmében
Az operatív program hivatkozási száma (CCI-szám): ………………………………………...
A számlák ideiglenes lezárásának időpontja: …………………………….
A Bizottsághoz való benyújtás dátuma: ………………………..
Pénzügyi konstrukciók a 78. cikk (6) bekezdése értelmében (halmozott összegek):

2007–2015Prioritási tengely A közösségi 
hozzájárulás 
kiszámításának 
alapja 
(közpénzből való, 
illetve összes 
hozzájárulás)

A 78. cikk (6) 
bekezdése 
értelmében 
bevallott 
elszámolható 
költségek teljes 
összege

A kapcsolódó, 
közpénzből 
fizetett 
hozzájárulás

1. prioritási 
tengely
2. prioritási 
tengely
3. prioritási 
tengely
Összesen
Az állami támogatásokkal kapcsolatban fizetett előlegek (78. cikk (2) bek.) (halmozott 
összegek):

2007-2015Prioritási tengely A közösségi 
hozzájárulás 
kiszámításának 
alapja 

A 78. cikk (2) 
bekezdése 
értelmében 

A kapcsolódó, 
közpénzből 
fizetett 
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(közpénzből való, 
illetve összes 
hozzájárulás)

bevallott 
elszámolható 
költségek teljes 
összege

hozzájárulás

1. prioritási 
tengely
2. prioritási 
tengely
3. prioritási 
tengely
Összesen
Megjegyzés: Amennyiben egy operatív programnak több célkitűzése van, vagy több alapból 
finanszírozzák, a prioritási tengelynél jelezni kell az adott célkitűzés(eke)t és alapo(ka)t.”

Or. en

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 cikk – 2, 3 és 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet 2007. január 1. napjától kell 
alkalmazni.
Az 1. cikk (4), (5) és (6) bekezdését 
azonban e rendelet hatálybalépésének 
napjától kell alkalmazni.

Az 1. cikk (1), (2) és (3) bekezdését 
azonban 2007. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Az 1. cikk (5) bekezdése alkalmazásában, 
amennyiben e rendelet hatálybalépését 
megelőzően a pénzügyi hozzájárulás már 
szerepelt költségnyilatkozatban, úgy a 
kétéves határidő e rendelet 
hatálybalépésének napjától kezdődik.

Or. en

INDOKOLÁS

Háttér
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Az 1260/1999/EK tanácsi rendelet meghatározta azokat a különböző támogatási formákat, 
amelyeket a strukturális alapok hozzájárulásként biztosíthatnak. A tagállamok a 2000–2006 
közötti programozási időszakban kialakították ezeket a támogatási formákat a létrehozott 
különleges alapok, illetve egyéb eszközök által biztosított visszatérítendő támogatások révén.

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet ezzel szemben nem határozta meg sem a visszatérítendő, 
sem a vissza nem térítendő támogatás fogalmát. Rendelkezik a „pénzügyi konstrukciókról”, 
ezek a rendelkezések azonban elég szűk körre korlátozódnak. Úgy tűnik, hogy a rendelet nem 
foglalkozik a visszatérítendő támogatásokkal. Mindazonáltal a tagállamok a korábbi 
programozási időszak során szerzett kedvező tapasztalatok alapján továbbra is alkalmazták a 
visszatérítendő támogatási formákat. Még a Bizottság is jóváhagyta a programozási 
dokumentumokat, köztük e rendszerek leírását. Az Európai Számvevőszék az ERFA-
műveletek ellenőrzése során foglalkozott a visszatérítendő támogatások kérdésével.

Ezért az 1083/2006/EK rendeletet ki kell egészíteni azzal, hogy a strukturális alapok részt 
vehetnek a visszatérítendő támogatások társfinanszírozásában. A Bizottság javaslata egy 
meglévő joggyakorlat jogszerűségét kívánja egyértelművé tenni.

Az Európai Bizottság javaslatának tartalma

A javaslat a következőképpen úgy határozza meg a visszatérítendő hozzájárulás fogalmát 
mint adomány formájában biztosított közvetlen pénzügyi hozzájárulás, amely kamat nélkül 
egészben vagy részben visszatérítendő lehet. Kimondja, hogy a strukturális alapok 
finanszírozhatják olyan műveletek költségeit, amelyek visszatérítendő támogatásokhoz való 
hozzájárulásból állnak. Továbbá egyértelművé teszi, hogy a támogatást nyújtó szervnek vagy 
a tagállam egyéb illetékes hatóságának visszafizetett támogatást elkülönített számlán kell 
tartani és ugyanarra a célra vagy az operatív program célkitűzéseivel összhangban kell 
felhasználni.

A Bizottság jelenlegi értelmezési gyakorlata szerint a nagyprojektekre, a jövedelemtermelő 
projektekre és a műveletek tartósságára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a 
pénzügyi konstrukciókra. A jogbiztonság követelményét szem előtt tartva a javaslat 
megerősíti ezt a gyakorlatot. Továbbá bevezeti a pénzügyi konstrukciókra vonatkozó 
jelentéstételt, tekintettel arra, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell a 
pénzügyi konstrukciók végrehajtásának megfelelő figyelemmel kísérését. Jogi kötelezettséget 
is bevezet, amelynek értelmében az irányító hatóságok által a pénzügyi konstrukciók 
létrehozására vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett pénzügyi hozzájárulást az 
alaphoz történő befizetés időpontjától számított két éven belül elszámolható költségekre el 
kell költeni. Végül a költségnyilatkozat követelményeire vonatkozó általános rendelkezéseket 
vezet be.

Az előadó megjegyzései

Az előadó véleménye szerint a javaslat ésszerű irányba mutat és a legtöbb eleme első látásra 
egyértelmű. Egyetért azzal, hogy a visszatérítendő támogatással és a pénzügyi 
konstrukciókkal kapcsolatban biztosítani kell a jogi egyértelműséget és a jogbiztonságot. 
Támogatja azt is, hogy a pénzügyi konstrukciókat megfelelően figyelemmel kell kísérni, 
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azonban azon a véleményen van, hogy a tagállamok további jelentési kötelezettségeit 
korlátozni kell. Végül az előadó úgy véli, hogy a javaslat néhány eleme tisztázásra szorul. 
Ezért az előadó olyan módosításokat terjeszt elő, amelyek célja a szöveg tisztázása, amelyek 
kiegészítik a szöveget a hitelkeret fogalommeghatározásával, módosítják a jelentéstételi 
követelményeket és tisztázzák a költségnyilatkozattal kapcsolatos kötelezettségeket.


