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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

a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, Európai 
Szociális Alapra, Kohéziós Alapra, Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapra és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra 
és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 
1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanács 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0615),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
177. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0335/2011),

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

– tekintettel a Számvevőszék 2011. december 15-i véleményére1,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ... -i véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottsága ...-i véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, és a Költségvetési Bizottság, a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Monetáris Bizottság, a Foglalkoztatási 
és Szociális Bizottság, Környezetvédelmi, a Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Halászati Bizottság, a 
Kulturális és Oktatási Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére 
(A7-0335/2011),

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 kíván léptetni;

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

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 cím – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Közös Stratégiai Kerethez tartozó
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós 
Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 
RENDELETRE irányuló javaslat

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra, Kohéziós 
Alapra, Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapra és Európai 
Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó 
közös rendelkezések megállapításáról, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az 
Európai Szociális Alapra és a Kohéziós 
Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról és az 1083/2006/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI 
RENDELETRE irányuló javaslat

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) A partnerségi szerződés, illetve az 
egyes programok érdekében a tagállamnak 
saját intézményes, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően partnerséget kell 
szerveznie az illetékes regionális, helyi, 
városi és más közhatóságokkal, gazdasági 
és társadalmi partnerekkel és a civil 
társadalmat képviselő testületekkel, 
beleértve a környezetvédelmi partnereket, 
nem kormányzati szervezeteket, valamint 
az egyenlőség és 
megkülönböztetésmentesség ügyét 
propagáló szervezeteket. Az ilyen típusú 
partnerség célja, hogy tiszteletben tartsák a 
többszintű kormányzást, garantálják, hogy 
van felelőse az érdekelt felek által tervezett 
intervencióknak, és építsenek a releváns 
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A Bizottság fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnereket a partnerségi 
szerződések és programok előkészítésébe, 
végrehajtásába, figyelemmel kísérésébe és 
értékelésébe.

szereplők tapasztalatára és szakismeretére. 
A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, megfogalmazzon 
magatartáskódexet annak érdekében, hogy 
az érintett partnereket következetesen 
bevonják a partnerségi szerződések és 
programok előkészítésébe, végrehajtásába, 
figyelemmel kísérésébe és értékelésébe.

Or. en

Indokolás

A 4. cikk módosításával összhangban erősíteni kell a többszintű kormányzás és partnerség 
elveit is, mert az uniós célkitűzések hatékony kijelölésének és végrehajtásának előfeltételeit 
jelentik.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(12) A KSK-alapok célkitűzéseit a 
fenntartható fejlődés keretében, a 
környezet megőrzése, védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. és 191. cikkében 
megállapítottak szerint, figyelembe véve a 
szennyező fizet elvet.  Azzal a törekvéssel 
összhangban, amely szerint az Unió 
költségvetésének 20%-át a 
klímaváltozással kapcsolatos 
célkitűzésekre kell fordítani, a tagállamok 
adjanak tájékoztatást ezeknek a 
célkitűzéseknek a támogatásáról a 
Bizottság által végrehajtó aktusban 
elfogadott módszer alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 8. és 9. cikk módosításához való hozzáigazítás.



PE487.740v01-00 8/49 PR\899090HU.doc

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottságnak felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban el kell fogadnia egy
közös stratégiai keretet, amely 
hozzárendeli az uniós stratégia
célkitűzéseit a KSK-alapokra vonatkozó 
főbb intézkedésekhez annak érdekében, 
hogy tagállami és a regionális szintű 
programozási folyamatoknak világosabb 
stratégiai útmutatást biztosítson. A közös 
stratégiai keretnek meg kell könnyítie az 
uniós intervenció KSK-alapok szerinti 
szektorális és a területi koordinációját, 
valamint a többi releváns uniós 
szakpolitika és eszközzel való koordinációt 
is.

(14) A közös stratégiai keret összehangolja 
a beruházási prioritásokat, és egyensúlyt 
alakít ki közöttük az intelligens,
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai elérése érdekében. A közös 
stratégiai keret célja, hogy a tagállami és a 
regionális szintű programozási 
folyamatoknak világosabb stratégiai 
útmutatást biztosítson.  A közös stratégiai 
keretnek meg kell könnyítenie az uniós 
intervenció KSK-alapok szerinti szektorális 
és a területi koordinációját, valamint a 
többi releváns uniós szakpolitika és 
eszközzel való koordinációt is. A közös 
stratégiai keret mellékletben szerepel.

Or. en

Indokolás

Összhangba hozás a 10–12 cikkekkel.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A Bizottság által elfogadott közös 
stratégiai keret alapján, partnereivel 
együttműködve és a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd révén minden tagállamnak 
partnerségi szerződést kell kidolgoznia. A 
partnerségi szerződésnek át kell ültetnie a 
közös stratégia keretben előírt elemeket a 
nemzeti végrehajtási folyamatba, és 
komoly kötelezettségvállalásokat kell 

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

az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós 
célkitűzéseknek az alapok programozása 
által való elérésére, illetve megoldásokat 
kell felvázolnia a KSK-alapok hatékony és 
eredményes felhasználásának 
biztosítására.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 12. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás, illetve e 
preambulumbekezdés szövegének a 14. cikk d) és e) pontjával való egyeztetése.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Az ilyen előzetes
feltételrendszerekben foglaltak teljesítését
a Bizottságnak a partnerségi szerződés
általa történő értékelésének a keretében 
kell értékelnie. Azokban az esetekben, ahol 
nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak jogában kell állnia 
felfüggeszteni a program javára történő 
kifizetéseket.

(17) A tagállamoknak támogatást kell 
összpontosítaniuk, hogy – saját nemzeti és 
regionális fejlesztési szükségleteiknek 
megfelelően – garantálni tudják az uniós 
célkitűzésekhez való jelentős hozzájárulást
Meg kell határozni az előzetes 
feltételrendszert annak biztosítására, hogy 
az uniós támogatás hatékony 
felhasználásához szükséges keretfeltételek 
meglegyenek. Csak akkor szabad ilyen 
előzetes feltételrendszert alkalmazni, ha 
az közvetlenül összefügg a KSK-alapok 
hatékony végrehajtásával és befolyásolja 
ezt, valamint ha hatásköre nem lépi túl a 
releváns uniós politikák területén 
alkalmazandó szabályozói keretet. A
Bizottságnak a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében meg 
kell vizsgálnia az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan a tagállamok 
által megadott információkat. Azokban az 
esetekben, ahol nem teljesítik az előzetes 
feltételrendszerben vállaltakat, a 
Bizottságnak - az alapokra vonatkozó 
specifikus szabályoknak megfelelően –
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jogában kell állnia felfüggeszteni a 
program javára történő kifizetéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 17. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével. 2019-ben 
eredményességi tartalékot kell 
előirányozni és elosztani azok között, ahol 
az eredményességmérési keretben 
lefektetett részcélértékeket elérték. 
Sokféleségük és több országot átfogó 
jellegük miatt az Európai Területi 
Együttműködés programjai számára nem 
kell tartalékot létrehozni. Azokban az 
esetekben, ahol a részcélértékek vagy 
célok elérése jelentősen alulmarad, a 
Bizottság felfüggesztheti a programnak 
juttatott kifizetéseket, vagy – a 
programozási időszak végén – pénzügyi 
korrekciót alkalmazhat annak 
biztosítására, hogy az uniós költségvetés 
nem pazarló vagy hiábavaló módon kerül 
felhasználásra.

(18) Eredményességmérési keretet kell 
meghatározni minden programra 
vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 
célkitűzések és célértékek megvalósítását 
figyelemmel kísérjék minden egyes 
programban az adott programozási 
időszakában. A Bizottságnak 2017-ben és 
2019-ben eredményességi felülvizsgálatot 
kell szerveznie a tagállamok 
közreműködésével.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(19) A kohéziós politika és az uniós 
gazdaságirányítás szorosabb kapcsolatának 
létrehozása biztosítja, hogy a KSK-
alapokból származó kiadások 
hatékonyságát stabil gazdaságpolitika 
támasztja alá, és hogy a KSK-alapok –
amennyiben szükséges – átirányíthatók, az 
olyan országok gazdasági problémáinak 
kezelésére, ahol ez a helyzet fennáll. A 
Stabilitási és Növekedési Paktumból 
eredő, feltételrendszerre vonatkozó 
rendelkezések a Kohéziós Alapra a 
gazdasági kormányzást illető feltételek 
teljesítésével összefüggésben 
alkalmazandóak. Ezt a folyamatot 
fokozatosan kell véghez vinni, kezdve a 
partnerségi szerződések módosításával 
egészen a makrogazdasági 
egyensúlyhiányok és a szociális és 
gazdasági nehézségek kezelésére irányuló 
tanácsi ajánlásokat támogató programok 
módosításáig.
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gazdaságára gyakorolt hatására. A 
felfüggesztést meg kell szüntetni és a 
tagállamnak az alapokhoz való 
hozzáférést is újra kell biztosítani, 
mihelyst a tagállam megteszi a szükséges 
lépéseket.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 21. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás. A Stabilitási és 
Növekedési Paktum értelmében érvényes feltételrendszer-előírásokat továbbra is alkalmazni 
kell. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 4. cikk (4) bekezdéséhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
58 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
88 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 

(88) E határozat egyes nem alapvető 
elemeinek kiegészítése és módosítása 
érdekében a Szerződés 290. cikke szerinti 
jogi aktusok elfogadására felhatalmazást 
kell adni a Bizottság részére a következők 
tekintetében: a partnerség teljesítésének 
támogatására vonatkozó célkitűzések és 
kritériumokra vonatkozó magatartási 
kódex; közös stratégiai keret elfogadása; 
teljesítéshez kötött tartalék elosztásával 
kapcsolatos további szabályok; a helyi 
fejlesztési stratégiák által lefedett terület és 
lakosság meghatározása; a pénzügyi 
eszközök részletes szabályozása (előzetes 
értékelés, támogatások, támogathatóság, 
nem támogatott tevékenységtípusok 
kombinációja), nemzeti, regionális, 
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transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az 
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében. 
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

transznacionális és határokon átnyúló 
szinteken létrehozott finanszírozási 
eszközök bizonyos típusaira vonatkozó 
szaályozás, finanszírozási megállapodások 
szabályozása, eszközök átruházása és 
kezelése, irányítási és ellenőrzési 
rendszerek, kifizetési kérelmek 
szabályozása, éves részletfizetések 
tőkésítési rendszerének létrehozása; a 
jövedelemtermelő műveletek 
átalánydíjának meghatározása; az uniós 
politikák szerint a meglévő módszerek 
alapján a támogatások közvetett költségeire 
alkalmazandó átalánydíjak és megfelelő 
ráták meghatározása, a tagállamok 
feladatai a szabálytalanságok 
bejelentésével kapcsolatos eljárásban és a 
szabálytalanul kifizetett összegek 
visszatérítésében, a műveletekkel 
kapcsolatok információcsere módjai, 
megfelelő audit nyomvonalat biztosító 
intézkedések; a nemzeti auditok feltételei, 
az irányító hatóságok és igazoló hatóságok 
akkreditációjának kritériumai, az
általánosan elfogadott adathordozók 
meghatározása, az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció mértékének meghatározására 
vonatkozó kritériumok. A Bizottságot az 
V. melléklet módosítására is fel kell 
jogosítani a szükséges jövőbeli 
kiigazítások kezelése érdekében.
Különösen fontos a Bizottság számára, 
hogy megfelelő egyeztetéseket folytasson 
le az előkészítő munka során, beleértve a 
szakértői szinteket is.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 12., 18. és 32. cikk meghatalmazásokkal kapcsolatos módosításaihoz való 
igazítás.
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Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
90 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. és 21. cikk végrehajtó aktusokkal kapcsolatos módosításaihoz való 
igazítás.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a közös stratégiai keret 
szerint működő Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), Európai 
Szociális Alapra (ESZA), Kohéziós Alapra
(KA), Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra (EMVA) és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
(ETHA) (a továbbiakban: KSK-alapok) 
vonatkozó közös szabályokat állapít meg.
Emellett a KSK-alapok 
eredményességének és az alapok 
egymással és más uniós eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is 
meghatározza.

Ez a rendelet a közös stratégiai keret 
szerint működő Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra (ERFA), Európai 
Szociális Alapra (ESZA), Kohéziós Alapra
(KA), Európai Vidékfejlesztési 
Mezőgazdasági Alapra (EMVA) és 
Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
(ETHA) (a „közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó 
alapokra”) vonatkozó közös szabályokat 
állapít meg. Emellett a KSK-alapok 
eredményességének és az alapok 
egymással és más uniós eszközökkel 
történő összehangolásának biztosításához 
szükséges rendelkezéseket is 
meghatározza.
(Ez a módosítás a szöveg egészében 
alkalmazandó.  Elfogadása esetén az egész 
szövegben megfelelő változtatásra van 
szükség.)

Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet alkalmazásában – amennyiben 
ez a rendelet másképp nem rendelkezik –
a KSK-alapokból támogatott pénzügyi 
eszközökre a pénzügyi rendeletben a 
pénzügyi eszközökre vonatkozóan 
megadott fogalommeghatározások 
alkalmazandók.

törölve

Or. en
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezeken kívül a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

E rendelet alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

Or. en

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzéseit és 
céljait a KSK-alapokra vonatkozó főbb 
intézkedésekhez hozzárendelő 
dokumentum, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza az egyes KSK-
alapok által támogatandó főbb 
intézkedéseket, valamint azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

(2) „közös stratégiai keret”: az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai elérése érdekében a beruházási 
prioritásokat koordináló és egyensúlyba 
hozó keret, amely mindegyik tematikus 
célkitűzéshez meghatározza azokat a 
mechanizmusokat, amelyek biztosítják a 
KSK-alapok programozása és a 
tagállamok, illetve az Európai Unió 
gazdasági és foglalkoztatási politikái 
közötti koherenciát és összhangot.

Or. en

Indokolás

E módosítás a szabályozás során használt KSK-alapok koherensebb meghatározása iránti 
igényre reagál.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 10 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) „pénzügyi eszköz”: eltérő 
rendelkezés hiányában a költségvetési 
rendelet értelmében vett pénzügyi eszköz;

Or. en

Indokolás

E módosítás a cikk szerkezetét teszi világosabbá, azáltal, hogy a meghatározások sorát 
kiegészíti a pénzügyi eszközök meghatározásával.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés – 22 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) „kkv”: mikro-, kis- vagy közepes 
vállalkozás a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás vagy annak későbbi módosításai 
szerint.

(22) „kkv” : a 2003/361/EK bizottsági 
ajánlás szerinti mikro-, kis- vagy
középvállalkozás;

Or. en

Indokolás

A dinamikus hivatkozások szabályára való tekintettel a 22. meghatározás utolsó része nem 
lényeges. (Dinamikus hivatkozás: a hivatkozás adott esetben mindig annak módosított 
formájában hivatkozik az adott rendelkezésre.).

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok és az általuk erre a célra (4) A megfelelő területi szinten, saját 
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kijelölt hatóságok feladata a programok és 
az e rendelet, valamint az egyes alapokra 
vonatkozó szabályok szerinti feladatok 
végrehajtása a megfelelő területi szinten, a 
tagállam intézményi, jogi és pénzügyi 
kereteinek megfelelően és e rendelet, 
valamint az alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával.

intézményi, jogi és pénzügyi kereteiknek 
megfelelően és e rendelet, valamint az 
alapokra vonatkozó szabályok 
betartásával a tagállamok és az általuk erre 
a célra kijelölt hatóságok feladata a 
programok és az e rendelet, valamint az 
egyes alapokra vonatkozó szabályok 
szerinti feladatok előkészítése és
végrehajtása.

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a többszintű kormányzás és partnerség elveit is, mert az uniós célkitűzések 
hatékony kijelölésének és végrehajtásának előfeltételeit jelentik.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az alábbi 
partnerekkel:

(1) A partnerségi szerződés illetve az egyes 
programok érdekében a tagállam 
partnerséget szervez az illetékes regionális 
és helyi hatóságokkal a 4. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően.
A tagállamok az alábbi partnerekkel is 
együttműködnek:

Or. en

Indokolás

A többszintű kormányzás és partnerség elveinek erősítése mellett világosan meg kell határozni 
a partnereket is, és azt, hogy a politikai folyamatban miként vesznek részt. E módosítás az 
Európai Parlament azon álláspontját tükrözi, hogy a helyi és regionális hatóságokat teljes 
mértékben, strukturált és rendszeres jelleggel be kell vonni a partnerségi szerződésekbe, 
illetve a kohéziós politika végrehajtásának valamennyi szakaszába.



PE487.740v01-00 20/49 PR\899090HU.doc

HU

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) illetékes regionális, helyi, városi és más
hatóságok;

a) az első albekezdésben említettektől 
eltérő állami hatóságok;

Or. en

Indokolás

A többszintű kormányzás és partnerség elveinek erősítése mellett világosan meg kell határozni 
a partnereket is, és azt, hogy a politikai folyamatban miként vesznek részt.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet védelme és 
állapotának javítása céljának az Unió általi 
előmozdítása révén kell megvalósítani, a 
Szerződés 11. cikkében megállapítottak 
szerint, figyelembe véve a szennyező fizet 
elvet.

A KSK-alapok célkitűzéseit a fenntartható 
fejlődés keretében, a környezet megőrzése,
védelme és állapotának javítása céljának az 
Unió általi előmozdítása révén kell 
megvalósítani, a Szerződés 11. cikkében és 
191. cikkének (1) bekezdésében
megállapítottak szerint, figyelembe véve a 
szennyező fizet elvet.

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a szöveget és kiegészíti a szerződésre való hivatkozást azáltal, 
hogy a cikk szövegezését a szerződésbeli szóhasználathoz igazítja.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) a környezet megőrzése és védelme, 
valamint az erőforrás-felhasználás 
hatékonyságának előmozdítása;

Or. en

Indokolás

A módosítás koherensebbé teszi a szöveget azáltal, hogy a cikk szövegezését a szerződésbeli 
szóhasználathoz igazítja.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása
érdekében a közös stratégiai keret 
határozza meg a az intelligens, 
fenntartható és inkluzív növekedésre 
vonatkozó uniós stratégia célkitűzései és 
céljai alapján a KSK-alapok főbb 
intézkedéseit.

Az Unió harmonikus, kiegyensúlyozott és 
fenntartható fejlődésének előmozdítása és
az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia
célkitűzéseinek és céljainak elérése 
érdekében egy közös stratégiai keret 
hangolja össze és hozza egyensúlyba a 
beruházási prioritásokat a 9. cikkben 
kitűzött tematikus célokkal. 

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret fő feladata a beruházási prioritások koordinálásának és 
egyensúlyának biztosítása.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes tematikus célkitűzés 
esetében az egyes KSK-alapok által 
támogatandó főbb intézkedéseket;

törölve

Or. en

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az egyes KSK-alapok együttműködései
tevékenységeinek prioritásait, szükség 
esetén figyelembe véve a makro-regionális 
és a tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat;

d) az egyes KSK-alapok területi
együttműködési tevékenységeinek 
prioritásait, szükség esetén figyelembe 
véve a makro-regionális és a tengeri 
medencével kapcsolatos stratégiákat, a 
tagállamok prioritásaival összhangban, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

A módosítás tisztázza az együttműködési tevékenységek jellegét, illetve a makroregionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos stratégiák erősítésére törekszik a tagállamokban és az érintett 
régiókban.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 142. cikknek megfelelően a Bizottság 
jogosult – e rendelet elfogadását követő 3 

A közös stratégiai keretet a [X] melléklet 
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hónapon belül – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a közös 
stratégiai keretre vonatkozóan.

tartalmazza.

Or. en

Indokolás

A közös stratégiai keret a jogalkotási aktus lényeges eleme, mivel a kohéziós politika alapvető 
irányvonalaival kapcsolatos politikai választásnak ad hangot. Ezért elfogadására nem 
alkalmasak a felhatalmazáson alapuló aktusok, és inkább a rendes jogalkotási folyamat 
keretében kell elfogadni, melléklet formájában, az alapvető jogi aktus részeként.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság
felülvizsgálja és adott esetben, a 142. 
cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló aktus révén átdolgozott közös 
stratégiai keretet fogad el.

Az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
jelentős változása esetén a Bizottság
javaslatot terjeszthet elő a közös stratégiai
keret felülvizsgálatára, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács felkérheti a 
Bizottságot ilyen javaslat előterjesztésére.

Or. en

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A partnerségi szerződést a tagállamok 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködve készítik el. A partnerségi 
szerződést a Bizottsággal folytatott 
párbeszéd útján készítik elő.

2. A partnerségi szerződést a tagállamok a 
4. cikk (4) bekezdésében említett 
partnerekkel együttműködve készítik el. A 
partnerségi szerződést a Bizottsággal 
folytatott párbeszéd útján készítik elő.

Or. en
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Indokolás

Egyeztetni kell a 13. cikket a 4. cikk (4) bekezdésének módosításával.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A közös stratégiai keret elfogadását
követő 3 hónapon belül valamennyi 
tagállam átadja a partnerségi szerződését a 
Bizottságnak.

(4) Az e rendelet hatálybalépését követő 6
hónapon belül valamennyi tagállam átadja 
a partnerségi szerződését a Bizottságnak.

Or. en

Indokolás

Egyeztetni kell a 13. cikket a 12. cikk módosításával.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések és főbb intézkedések, 
valamint a Szerződés 121. cikke (2) 
bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (2) 
bekezdése szerint elfogadott vonatkozó 
tanácsi ajánlásokban meghatározott célok 
tekintetében;

i. az egyenlőtlenségek és fejlesztési 
szükségletek elemzése a közös stratégiai 
keretben meghatározott tematikus 
célkitűzések, valamint a Szerződés 121. 
cikke (2) bekezdése szerinti 
országspecifikus ajánlásokban és a 
Szerződés 148. cikke (2) bekezdése szerint 
elfogadott vonatkozó tanácsi ajánlásokban 
meghatározott célok tekintetében;

Or. en
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Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – a pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. az együttműködés főbb prioritásai, adott 
esetben figyelembe véve a makro-
regionális és a tengeri medencével 
kapcsolatos stratégiákat;

v. az együttműködés főbb prioritásai, 
figyelembe véve a makro-regionális és a 
tengeri medencével kapcsolatos 
stratégiákat, amennyiben a tagállamok és 
a régiók részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

Fokozni kell a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok 
hozzájárulását a makro-regionális stratégiákhoz és a tengeri medencékkel kapcsolatos 
stratégiákhoz.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket, adott esetben azoknak a 
városoknak a felsorolásával, amelyek az 
ERFA-rendelet 8. cikkében említett 
városfejlesztési platformban részt vesznek;

ii. azokat a rendelkezéseket, amelyek 
biztosítják a KSK-alapok városi, vidéki, 
tengerparti és halászati területek, valamint 
sajátos területi jellemzőkkel bíró területek 
fejlesztése érdekében történő 
felhasználására vonatkozó integrált 
megközelítést, különösen a 28., 29. és 99. 
cikkel összefüggő végrehajtási 
intézkedéseket a funkcionális városi 
területek kijelölésére vonatkozó 
követelmények felsorolásával;

Or. en

Indokolás

A funkcionális városi területek kijelölésére vonatkozó követelmények felsorolásának célja, 
hogy rugalmasabbá tegye az integrált városfejlesztésre vonatkozó feltételeket.
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Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) integrált megközelítés a szegénység által 
legjobban sújtott földrajzi területek vagy a 
megkülönböztetés vagy kirekesztés 
legnagyobb kockázatával szembenéző 
célcsoportok egyedi szükségleteinek 
kezelésére, különös tekintettel a 
marginalizálódott közösségekre, adott 
esetben a vonatkozó KSK-alapoknak szánt 
indikatív forráselosztással;

c) integrált megközelítés a regionális 
demográfiai kihívások, valamint a 
szegénység által legjobban sújtott földrajzi 
területek vagy a megkülönböztetés vagy 
kirekesztés legnagyobb kockázatával 
szembenéző célcsoportok egyedi 
szükségleteinek kezelésére, különös 
tekintettel a marginalizálódott 
közösségekre, adott esetben a vonatkozó 
KSK-alapoknak szánt indikatív 
forráselosztással;

Or. en

Indokolás

Szükség van a regionális demográfiai kihívások kezelésére; ez a Régiók 2020-ban című 
dokumentumban is azonosított egyik olyan kulcsprobléma, amellyel a régióknak szembe kell 
nézniük a jövőben.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az előzetes feltételek teljesítése 
értékelésének és a nemzeti és regionális 
szinten végrehajtandó intézkedéseknek az 
összefoglalása és végrehajtásuk ütemterve, 
amennyiben az előzetes feltételeket nem 
teljesítették;

ii. az előzetes feltételek teljesítése 17. cikk 
szerinti értékelésének és a nemzeti és 
regionális szinten végrehajtandó 
intézkedéseknek az összefoglalása és 
végrehajtásuk ütemterve, amennyiben az 
előzetes feltételeket nem teljesítették;

Or. en
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Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – d pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. a partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

iv. a partnerek indikatív felsorolása és a 
partnerek bevonása érdekében hozott 
intézkedések és ezek szerepe a partnerségi 
szerződés és az e rendelet 46. cikkében 
meghatározott, az elért eredményekről 
szóló jelentés előkészítésében;

Or. en

Indokolás

Erősíteni kell a partnerség elveit a partnerségi szerződés és az elért eredményekről szóló 
jelentés előkészítése során.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban a tagállamok a támogatást az 
intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedésre vonatkozó uniós stratégia 
kapcsán a legnagyobb hozzáadott értéket 
teremtő intézkedésekre összpontosítják,
amelyek egyúttal a Szerződés 121. cikke
(2) bekezdése szerinti országspecifikus 
ajánlásokban és a Szerződés 148. cikke (4) 
bekezdése alapján elfogadott tanácsi 
ajánlásokban azonosított kihívásokat is 
kezelik, figyelembe véve ugyanakkor a 
nemzeti és regionális szükségleteket és 
biztosítva az egyensúlyt e szükségletek és 
az Unió célkitűzései között.

Or. en
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Indokolás

Biztosítani kell, hogy a Bizottság által javasolt tematikus célkitűzések rendszere figyelembe 
vegye a sajátos regionális fejlesztési szükségleteket. A módosítás célja annak biztosítása, hogy 
az EP korábbi kérésének megfelelően a strukturális és kohéziós alapok programozására 
vonatkozó tematikus megközelítés ne károsíthassa az integrált, helyi beágyazottságú 
megközelítést.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Mindegyik KSK-alap esetében az 
előzetes feltételeket az adott alapra 
vonatkozó szabályokban határozzák meg. 
Előzetes feltétel csak akkor alkalmazandó, 
ha az közvetlenül összefügg a közös 
rendelkezésekről szóló rendelet hatékony 
végrehajtásával, vagy arra közvetlen 
hatással van.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a javasolt feltétel és a kohéziós politika között közvetlen kapcsolat 
legyen, és hogy a feltétel hozzájáruljon a hatékonyság fokozásához.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A tagállamok a 4. cikk (4) bekezdésével 
összhangban értékelik, hogy a vonatkozó 
előzetes feltételek teljesülnek-e.

Or. en

Indokolás

A partnerség elvét a 4. cikk (4) bekezdéséhez benyújtott módosítással összhangban erősíteni 
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kell.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság a partnerségi szerződés és a 
programok értékelésének keretében 
megvizsgálja az előzetes feltételek 
teljesítésére vonatkozóan megadott 
információkat. Egy adott program 
elfogadásakor dönthet úgy, hogy az 
alapokra vonatkozó szabályokkal 
összhangban felfüggeszti bármely
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 az alapokra vonatkozó 
szabályokkal összhangban felfüggesztheti 
a kifizetéseket.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Fennáll annak kockázata, hogy az eredményességi tartalék bevezetése arra ösztönzi a 
döntéshozókat, hogy a források megőrzése érdekében könnyen teljesíthető célkitűzéseket 
határozzanak meg, és emiatt figyelmen kívül hagyják az értékesebbnek tekinthető összetettebb 
és nehezebben mérhető innovatív projekteket és intézkedéseket.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, 2017-ben és 2019-ben a tagállamok 
által benyújtott jelentésekben bemutatott 
információk és értékelések alapján.

(2) A felülvizsgálat során megvizsgálják a 
programok részcélértékeinek teljesítését a 
prioritások szintjén, az elért eredményekről 
szóló, 2017-ben és 2019-ben a tagállamok 
által a 47. cikkel összhangban benyújtott 
jelentésekben bemutatott információk és 
értékelések alapján.

Or. en

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
Az eredményességi tartalék elosztása

(1) Ha a teljesítés 2017-ben elvégzett 
felülvizsgálata azt mutatja, hogy egy 
programon belül egy prioritás nem érte el 
a 2016. évre meghatározott 
mérföldköveket, akkor a Bizottság 
ajánlásokat tesz az érintett tagállamnak.
(2) A 2019-ben végzett felülvizsgálat 
alapján a Bizottság végrehajtási aktusok 
révén határozatot hoz, hogy megállapítsa 
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mindegyik KSK-alapok és tagállam 
tekintetében, hogy mely programok és 
prioritások teljesítették a mérföldköveket. 
A tagállam javaslatot tesz, hogy az 
eredményességi tartalékot hogyan osszák 
el az említett bizottsági határozatban 
meghatározott programok és prioritások 
között. A Bizottság – a 26. cikk szerint –
jóváhagyja az érintett programok 
módosítását. Amennyiben egy tagállam 
nem nyújtja be a 46. cikk (2) és (3) 
bekezdése szerinti információkat, akkor az 
érintett programokra vagy prioritásokra 
szánt eredményességi tartalékot nem 
osztják el.
(3) Amennyiben a teljesítés felülvizsgálata 
azt mutatja, hogy egy prioritás nem érte el 
a teljesítési keretrendszerben 
meghatározott mérföldköveket, a 
Bizottság – az alapokra vonatkozó 
szabályokban meghatározott eljárás 
szerint – felfüggesztheti a program 
prioritására szánt összes időközi kifizetést 
vagy annak egy részét.
(4) Amennyiben a Bizottság a program 
záró végrehajtási jelentésének vizsgálata 
alapján az eredményességi keretben 
meghatározott célok elérésével 
kapcsolatos súlyos mulasztást állapít meg, 
akkor az érintett prioritások 
vonatkozásában pénzügyi korrekciót 
alkalmazhat az alapokra vonatkozó
szabályoknak megfelelően. A Bizottságot 
jogosult arra, hogy a 142. cikk szerint 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az alkalmazandó pénzügyi 
korrekció szintjének megállapításához 
szükséges kritériumok és módszertan 
meghatározására.
(5) A (2) bekezdés nem vonatkozik az 
európai területi együttműködési cél és az 
ETHA-rendelet V. címe alá tartozó 
programokra.

Or. en
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Indokolás

A módosítás célja 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve
A tagállamok gazdaságpolitikájának 

koordinációjához kötött feltételrendszer
(1) A Bizottság kérheti egy tagállamtól 
partnerségi szerződése és programjai 
felülvizsgálatát és javaslatok benyújtását 
azok módosítására, amennyiben ez 
szükséges:
a) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 121. cikkének (2) 
bekezdése és/vagy 148. cikkének (4) 
bekezdése értelmében fogadtak el, vagy az 
olyan intézkedések végrehajtásának 
támogatására, amelyek címzettjei az 
érintett tagállamok, és amelyeket a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdése 
értelmében fogadtak el;
b) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket a Szerződés 126. cikkének (7) 
bekezdésével összhangban fogadtak el;
c) olyan tanácsi ajánlások 
végrehajtásának támogatásához, amelyek 
címzettjei az érintett tagállamok, és 
amelyeket [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
7. cikkének (2) bekezdése szerint fogadtak 
el, feltéve, hogy ezeket a módosításokat 
szükségesnek tartják a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok kiigazításához; vagy
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d) a (4) bekezdés értelmében a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához, 
amennyiben a tagállam teljesíti a 
következő feltételek valamelyikét:
i. a 407/2010/EU tanácsi rendelet 
értelmében uniós pénzügyi támogatás áll 
rendelkezésére;
ii. a 332/2002/EK tanácsi rendelet 
értelmében középtávú pénzügyi támogatás 
áll rendelkezésére;
iii. az európai stabilitási mechanizmus 
létrehozásáról szóló szerződés alapján –
ESM-hitel formájában – pénzügyi 
támogatás áll rendelkezésére.
(2) A partnerségi szerződés és az érintett 
programok módosításáról szóló javaslatát 
a tagállam egy hónapon belül benyújtja. 
Amennyiben szükséges, a Bizottság a 
módosítások benyújtásától számított egy 
hónapon belül észrevételeket tesz, amely 
esetben a tagállam javaslatát egy hónapon 
belül újra benyújthatja.
(3) Amennyiben a Bizottság nem tesz 
észrevételeket vagy amennyiben 
észrevételeit kellően figyelembe vették, a 
Bizottság határozatot fogad el, amelyben 
indokolatlan késedelem nélkül jóváhagyja 
a partnerségi szerződésre és az érintett 
programokra vonatkozó módosításokat.
(4) Az (1) bekezdéstől eltérően, 
amennyiben egy tagállam az (1) bekezdés 
d) pontja alapján részesül pénzügyi 
támogatásban, és a támogatás kiigazítási 
programhoz van kötve, a Bizottság – a 
rendelkezésre álló KSK-alapok 
növekedésre és versenyképességre 
gyakorolt hatásának maximalizálásához –
a tagállam javaslatai nélkül módosíthatja 
a partnerségi szerződést és a programokat. 
A partnerségi szerződés és az érintett 
programok eredményes végrehajtásának 
biztosítására a Bizottság részt vesz 
irányításukban, olyan módon, ahogyan az 
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meghatározásra került a kiigazítási 
programban vagy a tagállammal aláírt 
egyetértési megállapodásban.
(5) Amennyiben a tagállam nem tesz 
eleget az (1) bekezdésben említett 
bizottsági kérésnek, vagy a (2) 
bekezdésben említett bizottsági 
észrevételekre nem válaszol egy hónapon 
belül kielégítő módon, akkor a Bizottság –
észrevételeinek megtétele után számított 
három hónapon belül – határozatot 
fogadhat el, végrehajtási aktusok révén, 
amellyel teljes egészében vagy részben 
felfüggesztheti az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket.
(6) A Bizottság felfüggeszti, végrehajtási 
aktusok révén, az érintett programok 
részére folyósított kifizetéseket és 
kötelezettségvállalásokat, amennyiben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
nem tesz eleget a Tanács által, a 
Szerződés 136. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban meghatározott egyedi 
intézkedéseknek;
b) a Tanács – a Szerződés 126. cikkének 
(8) bekezdésével összhangban úgy 
határoz, hogy az érintett tagállam nem tett 
eredményes intézkedéseket a túlzott 
hiánya kiigazítására;
c) a Tanács [a makrogazdasági 
egyensúlytalanságok megelőzéséréről és 
kiigazításáról szóló] …/2011/EU rendelet 
8. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
arra következtetésre jut, hogy a tagállam, 
két egymást követő alkalommal, nem 
nyújtott be megfelelő kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy a Tanács 
határozatban kimondja a megfelelés 
hiányát az említett rendelet 10. cikkének 
(4) bekezdésével összhangban; 
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam nem tette meg a 
407/2010/EK tanácsi rendeletben vagy a 
332/2002/EK tanácsi rendeletben említett 
kiigazítási program végrehajtásához 
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szükséges intézkedéseket, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy nem 
hagyja jóvá az e tagállam számára 
megítélt pénzügyi támogatás kifizetését; 
vagy
e) az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy nem teljesült a feltételrendszer, 
amelyet a tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást nem fizeti 
ki.
(7) A kifizetések és kötelezettségvállalások 
(5), illetve (6) bekezdés szerint történő 
részleges vagy teljes felfüggesztéséről 
hozott határozat meghozatalakor a 
Bizottság biztosítja, hogy a felfüggesztés 
arányos és eredményes legyen, figyelembe 
véve az érintett tagállam gazdasági és 
szociális helyzetét, és tiszteletben tartja a 
tagállamok egyenlő bánásmódhoz való 
jogát, különös tekintettel a 
felfüggesztésnek az érintett tagállam 
gazdaságára gyakorolt hatására.
(8) A Bizottság – késedelem nélkül –
megszünteti a kifizetések és 
kötelezettségvállalások felfüggesztését, 
amennyiben a tagállam a Bizottság 
kérésének megfelelő, és a Bizottság által 
elfogadott módosítási javaslatot terjeszt 
elő a partnerségi szerződéssel és az 
érintett programokkal kapcsolatban, és 
adott esetben:
a) a Tanács úgy határoz, hogy a tagállam 
eleget tesz a Tanács által, a Szerződés 136. 
cikke (1) bekezdésével összhangban 
meghatározott egyedi intézkedéseknek;
b) a túlzott hiány esetén követendő 
eljárást az 1467/97/EK rendelet 9. 
cikkével összhangban felfüggesztik, vagy 
a Tanács a Szerződés 126. cikkével 
összhangban úgy határoz, hogy hatályon 
kívül helyezi a túlzott hiány meglétéről 



PE487.740v01-00 36/49 PR\899090HU.doc

HU

szóló határozatot; 
c) a Tanács támogatja a(z) …/EU rendelet 
[EIP rendelet] 8. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban az érintett 
tagállam által benyújtott kiigazítási 
intézkedési tervet, vagy az említett rendelet 
10. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban felfüggesztik a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást, 
vagy a Tanács az említett rendelet 11. 
cikkével összhangban lezárta a túlzott 
egyensúlyhiány esetén követendő eljárást;
d) a Bizottság arra a következtetésre jut, 
hogy a tagállam megtette a 407/2010/EK 
tanácsi rendeletben vagy a 332/2002/EK 
tanácsi rendeletben említett kiigazítási 
program végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket, és ennek következtében 
úgy határoz, hogy jóváhagyja az e 
tagállam számára megítélt pénzügyi 
támogatás kifizetését; vagy
e) Az európai stabilitási mechanizmus 
igazgatótanácsa arra a következtésre jut, 
hogy teljesült a feltételrendszer, amelyet a 
tagállam számára az ESM-hitel 
formájában nyújtott ESM pénzügyi 
támogatáshoz meghatároztak, és ennek 
következtében úgy határoz, hogy a 
megítélt stabilitási támogatást kifizeti.
Ezzel egy időben a Tanács – a Bizottság 
javaslatára – határozatot hoz a 
felfüggesztett kötelezettségvállalások 
újraelosztásáról a 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keret megállapításáról szóló […]/EU 
tanácsi rendelet 8. cikkével összhangban.

Or. en

Indokolás

Nincs közvetlen kapcsolat a tagállamok regionális politika terén nyújtott teljesítménye és 
makrogazdasági teljesítménye között; ennélfogva a javasolt makrogazdasági feltételek 
elfogadhatatlanok. Ez azt jelentené, hogy a régiókat büntetik azért, amiért a nemzeti szint nem 
felel meg a gazdasági kormányzáshoz kapcsolódó eljárásoknak. A további szankciók 
bevezetése súlyosbíthatja a már egyébként is makrogazdasági problémákkal küzdő országok 
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gondjait.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
a partnerekkel együttműködésben.

(2) A programokat a tagállam vagy a 
tagállam által kijelölt hatóság állítja össze 
az 5. cikkben említett partnerekkel 
együttműködésben.

Or. en

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződéssel egyidejűleg
nyújtják be, az európai területi 
együttműködéshez tartozó programok 
kivételével, amelyeket a közös stratégiai 
keret elfogadását követő hat hónapon 
belül kell benyújtani. Minden programhoz 
csatolják a 48. cikkben meghatározott 
előzetes értékelést.

(3) A programokat a tagállamok a 
partnerségi szerződés elfogadását követő 
három hónapon belül nyújtják be, az 
európai területi együttműködéshez tartozó 
programok kivételével, amelyeket e 
rendelet hatálybalépését követő kilenc
hónapon belül kell benyújtani. Minden 
programhoz csatolják a 48. cikkben 
meghatározott előzetes értékelést.

Or. en

Indokolás

A partnerségi szerződés és az operatív programok egyidejű elfogadása a partnereknek az OP-
k összeállításába való megfelelő bevonásához szükséges idő fényében nem tekinthető 
megvalósíthatónak.
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Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és különösen tartalmazniuk kell 
a program módosításainak várható hatását 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerződést. Csatolni kell hozzájuk a 
felülvizsgált programot és adott esetben a 
felülvizsgált partnerségi szerződést.

(1) A tagállam által a programok 
módosítására vonatkozóan benyújtott 
kérelmeket megfelelően alá kell 
támasztani, és különösen tartalmazniuk kell 
a program módosításainak várható hatását 
az Unió intelligens, fenntartható és 
inkluzív növekedésre vonatkozó 
stratégiájának és a programban 
meghatározott konkrét célkitűzéseknek az 
elérésére, figyelembe véve a közös 
stratégiai keretet és a partnerségi 
szerződést. A kérelmeket az 5. cikkel 
összhangban kell elkészíteni, és csatolni 
kell hozzájuk a felülvizsgált programot és 
adott esetben a felülvizsgált partnerségi 
szerződést.

Or. en

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) 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, a XX. mellékletben meghatározott 
szabályokkal összhangban elkészített
előzetes értékelés alapján, amely piaci 
hiányosságokat, illetve nem optimális 
beruházási helyzeteket és beruházási 
szükségleteket állapított meg.
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Or. en

Indokolás

Az előzetes értékelés a pénzügyi eszközök létrehozásának alapja, ezért világos szabályokat 
kell meghatározni az alapul szolgáló jogi aktus részeként. Emellett gondoskodni kell arról, 
hogy az egyértelmű rendelkezések időben megszülessenek, hogy a szereplők megkezdhessék a 
pénzügyi eszközök létrehozását következő időszakra.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Or. en

Indokolás

Az előzetes értékelés a pénzügyi eszközök létrehozásának alapja, ezért világos szabályokat 
kell meghatározni az alapul szolgáló jogi aktus részeként. Emellett gondoskodni kell arról, 
hogy az egyértelmű rendelkezések időben megszülessenek, hogy a szereplők megkezdhessék a 
pénzügyi eszközök létrehozását következő időszakra.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A KSK-alapokból származó 
támogatásból eredő, a pénzügyi eszközök 
számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program 
vagy programok céljainak megfelelően.

(1) A KSK-alapokból származó 
támogatásból eredő, a pénzügyi eszközök 
számára beruházásokból vagy 
garanciaszerződésekben lekötött források 
felszabadítása révén visszafizetett 
tőkeforrásokat ugyanazon vagy más 
pénzügyi eszközök révén újabb 
beruházásokra fel kell használni a program 
vagy programok tematikus és egyedi 
célkitűzéseinek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A „cél” kifejezés nincs definiálva ebben a rendeletben, így azt a rendeletre jellemző 
szövegezéssel kell felváltani. Emellett a módosítás célja annak biztosítása, hogy a források 
lezárásig történő újrafelhasználása egyértelműen kapcsolódjon a program vagy programok 
tematikus és egyedi célkitűzéseihez.

Módosítás 51

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 a program vagy 
programok tematikus és egyedi 
célkitűzéseinek megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja 38. cikk (1) bekezdéséhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program céljainak megfelelően 
felhasználják.

A tagállamok elfogadják a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy a program zárása utáni 
legalább 10 éves időszak során a KSK-
alapokból a pénzügyi eszköz számára 
nyújtott támogatásból eredő tőkeforrásokat, 
nyereséget vagy más jövedelmet vagy 
hozamot a program tematikus és egyedi 
célkitűzéseinek megfelelően felhasználják.

Or. en

Indokolás

A „cél” kifejezés nincs definiálva ebben a rendeletben, így azt a rendeletre jellemző 
szövegezéssel kell felváltani. Emellett a módosítás célja annak biztosítása, hogy a források 
lezárásig történő újrafelhasználása egyértelműen kapcsolódjon a program vagy programok 
tematikus és egyedi célkitűzéseihez.

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és a
partnerek képviselőiből áll. A 
monitoringbizottság minden tagja szavazati 
joggal rendelkezik.

(1) A monitoringbizottság az irányító 
hatóság, a közreműködő szervezetek és az 
5. cikkel összhangban bevont partnerek 
képviselőiből áll. A monitoringbizottság 
minden tagja szavazati joggal rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a monitoringbizottság hatékony működésének biztosítása és az érintett 
partnerek szerepének fokozása.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében tett 
intézkedéseket, a program végrehajtását 
esetlegesen érintő kérdéseket, valamint a 
megtett korrekciós intézkedéseket is.

(2) Az éves végrehajtási jelentések 
információk tartalmaznak a program és 
annak prioritásai végrehajtásáról, 
hivatkozással a pénzügyi adatokra, a közös 
és a programspecifikus mutatókra és a 
számszerűsített célértékekre – beleértve az 
eredménymutatók változásait – és az 
eredményességmérési keretben 
meghatározott mérföldkövekre. A 
benyújtott adatok a teljes mértékben 
végrehajtott műveletek és a kiválasztott 
műveletek mutatóinak értékeire is 
vonatkoznak. A jelentések tartalmazzák az 
előzetes feltételek teljesítése érdekében a 
17. cikkel összhangban tett intézkedéseket, 
a program végrehajtását esetlegesen érintő 
kérdéseket, valamint a megtett korrekciós 
intézkedéseket is.

Or. en

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra,
és figyelembe véve a nemzeti és regionális 
szükségleteket;

a) az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés uniós stratégiájához való 
hozzájárulást, tekintettel a kiválasztott 
tematikus célkitűzésekre és prioritásokra, 
figyelembe véve ugyanakkor a nemzeti és 
regionális szükségleteket és biztosítva az 
egyensúlyt e szükségletek és az Unió 
célkitűzései között;

Or. en
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Indokolás

A 16. cikkhez benyújtott módosítással összhangban, az Európa 2020 célkitűzéseihez való 
politikai hozzájárulás felmérése mellett az előzetes értékelés során meg kell vizsgálni azt is, 
hogy a sajátos regionális fejlesztési szükségleteket miként vették figyelembe.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 3 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) a partnerek bevonására irányuló 
intézkedések a 4. cikk (4) bekezdésével és 
az 5. cikkel összhangban.

Or. en

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a 2006/112/EK irányelv 13. cikke 
(1) bekezdésének első albekezdése 
értelmében adóalanynak nem minősülő 
kategóriába nem tartozó kedvezményezett 
által fizetett, a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek, 
amennyiben az ilyen héa-összegek nem 
infrastruktúra biztosításával kapcsolatban 
merültek fel.

c) hozzáadottérték-adó. Támogathatók 
azonban a héára vonatkozó nemzeti 
jogszabályok alapján nem 
visszaigényelhető héa-összegek.

Or. en

Indokolás

Indokolt, hogy a vissza nem igényelhető héa támogatható legyen annak érdekében, hogy a 
pénzügyi válság jelenlegi időszakában segítséget nyújtson a kedvezményezettek és a régiók 
számára a kohéziós politika céljainak elérésében.
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Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy 
áthelyezése;

a) a termelő tevékenység megszűnése vagy 
áthelyezése, kivéve, ha az áthelyezés 
régión belül történik;

Or. en

Indokolás

A régión belüli áthelyezést kivételnek kell tekinteni, mivel a beruházás továbbra is az érintett 
régió számára hoz hasznot.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
66 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A teljesítési tartalékok esetében a 
költségvetési kötelezettségvállalások 
teljesítésére a program módosítását 
jóváhagyó bizottsági határozatot követően 
kerül sor.

törölve

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
84 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások célra biztosított 
források 5 %-a teljesítési tartalék, amelyet 

törölve
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a 20. cikknek megfelelően kell elosztani.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 18. cikkhez fűzött módosításhoz való hozzáigazítás.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll.  A prioritási tengely
régiókategóriánként egy alapra 
vonatkozik, az 52. cikk sérelme nélkül egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban. Az 
ESZA esetében a prioritási tengely a 9. 
cikk (8), (9), (10) és (11) bekezdésében 
meghatározott különböző tematikus 
célkitűzések beruházási prioritásait 
kombinálhatja a többi prioritási 
tengelyhez való hozzájárulásuk elősegítése 
érdekében kellően indokolt körülmények 
esetében.

(1) Egy operatív program prioritási 
tengelyekből áll. A prioritási tengely egy 
vagy több régiókategóriára vonatkozhat, 
vagy különböző tematikus célkitűzések és 
alapok egy vagy több kiegészítő beruházási 
prioritását kombinálhatja az alapra 
vonatkozó szabályokkal összhangban.

Or. en

Indokolás

A módosítás egy valóban több alapra épülő megközelítést javasol, amely a kohéziós politika 
és az uniós célkitűzések céljainak lehető legjobb teljesítése érdekében teljes rugalmasságot 
biztosít a tagállamok, a régiók és a helyi hatóságok számára programjaik megtervezése 
során.
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Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
értékelés eredményeire;

ii. a tematikus célkitűzések és az azokhoz 
tartozó beruházási prioritások 
kiválasztásának indoklása, tekintettel a 
partnerségi szerződésre és az előzetes 
értékelés eredményeire és adott esetben 
figyelembe véve a régió fejlesztési 
szükségleteit;

Or. en

Indokolás

A 16. cikkhez benyújtott módosítással összhangban lényeges annak biztosítása, hogy az OP 
Európa 2020 stratégiához való hozzájárulására irányuló stratégiájában figyelembe vegyék a 
sajátos regionális fejlesztési szükségleteket.

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. azon városok felsorolása, ahol 
fenntartható városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

iii. a 14. cikk b) pontjának ii. alpontjában 
foglalt kritériumoknak megfelelő azon
funkcionális városi területek indikatív
felsorolása, ahol fenntartható 
városfejlesztést célzó integrált 
intézkedéseket hajtanak végre; az ezekre a 
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás
indikatív éves elosztása, beleértve a …/EU 
[ERFA] rendelet 7. cikkének (2) bekezdése 
alapján a városok számára irányítási 
célokra juttatott forrásokat; az integrált 
tevékenységekre juttatott ESZA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. en
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Indokolás

Elegendő időt kell hagyni arra, hogy a partnerségi szerződések alapján az OP-kban 
összeállítsák az indikatív felsorolásokat. Ezért e felsorolás OP-kba történő felvétele a 23. 
cikkhez benyújtott módosítás – amely a partnerségi szerződés jóváhagyásától számítva 
legfeljebb három hónapot ad az OP-k benyújtására – elfogadásától függ.

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – c pont – vi pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

vi. adott esetben a tervezett támogatások 
hozzájárulása a makro-regionális 
stratégiákhoz és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiákhoz;

vi. a tervezett támogatások hozzájárulása a 
makro-regionális stratégiákhoz és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiákhoz, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Indokolás

A 11. cikkhez fűzött módosítással összhangban fokozni kell a közös rendelkezésekről szóló 
rendelet (CPR) hatálya alá tartozó alapok hozzájárulását a makro-regionális stratégiákhoz és 
a tengeri medencékkel kapcsolatos stratégiákhoz.

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. minden egyes, a partnerségi szerződés 
és operatív program benyújtásának napjáig 
nem teljesített, az IV. mellékletnek 
megfelelően megszabott előzetes 
feltételrendszer esetében az előzetes 
feltételrendszer teljesítését célzó
intézkedések leírása és azok ütemterve;

ii. minden egyes, az operatív program 
benyújtásának napjáig nem teljesített, a 17. 
cikknek és a IV. mellékletnek megfelelően 
megszabott előzetes feltételrendszer 
esetében a teljesítésüket a partnerségi 
szerződés elfogadását követő két éven 
belül vagy 2016. december 31-ig – amelyik 
korábbi – biztosító, nemzeti és regionális 
szinten meghozandó intézkedések leírása 
és végrehajtásuk ütemterve;
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Or. en

Indokolás

A rendelkezéseket össze kell hangolni az előzetes feltételrendszerre vonatkozó 17. cikkben 
foglaltakkal.

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – g pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Amennyiben a nemzeti 
társfinanszírozás közpénzekből és 
magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;

ii. az alapokból az operatív programra és az 
egyes prioritási tengelyekre juttatott 
támogatás teljes pénzügyi előirányzat 
összegét és a nemzeti társfinanszírozást az 
egész programozási időszakra mutató 
táblázat. Az egynél több régiókategóriát 
érintő prioritási tengelyek esetében a 
táblázatnak régiókategóriánként külön fel 
kell tüntetnie az egyes konkrét alapokból 
származó különböző összegeket, valamint 
a vonatkozó társfinanszírozott összegeket. 
A különböző tematikus célkitűzések 
beruházási prioritásait kombináló 
prioritási tengelyek esetében a táblázatnak 
minden egyes prioritáshoz külön fel kell 
tüntetnie az egyes alapokból származó 
különböző összegeket és a vonatkozó 
társfinanszírozott összegeket. Amennyiben 
a nemzeti társfinanszírozás közpénzekből 
és magánforrásokból is származik, a 
táblázatnak a közpénzek és magánforrások 
szerinti indikatív bontást is meg kell adnia.
Tájékoztatás céljából az EBB tervezett 
részvételét is tartalmaznia kell;
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Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél tekintetében a 
feladatkörök szétválasztásának tiszteletben 
tartásával az irányító hatóság, az igazoló 
hatóság, ahol van ilyen, és az ellenőrző 
hatóság lehet ugyanannak a közigazgatási 
szervnek vagy szervezetnek a része. 
Azonban az olyan operatív programoknál, 
ahol az alapokból kapott támogatás 
meghaladja a 250 000 000 EUR-t, az 
ellenőrző hatóság nem tartozhat ugyanahhoz 
a közigazgatási szervhez vagy szervezethez, 
mint az irányító hatóság.

(5)A növekedést és munkahelyteremtést 
szolgáló beruházások cél tekintetében a 
feladatkörök szétválasztásának tiszteletben 
tartásával az irányító hatóság, az igazoló 
hatóság, ahol van ilyen, és az ellenőrző 
hatóság lehet ugyanannak a közigazgatási 
szervnek vagy szervezetnek a része. 
Azonban az olyan operatív programoknál, 
ahol az alapokból kapott támogatás 
meghaladja a 250 000 000 EUR-t, az 
ellenőrző hatóság nem tartozhat ugyanahhoz 
a közigazgatási szervhez vagy szervezethez, 
mint az irányító hatóság, kivéve, ha a 
Bizottság a megelőző programozási 
időszakban arra a következtetésre jutott, 
hogy megbízhat a tagállam ellenőrzésről 
adott véleményében.

Or. en

Indokolás

A 113. cikk (5) bekezdésében foglalt azon kötelezettség, hogy az ellenőrző hatóság nem 
tartozhat ugyanahhoz a közigazgatási szervhez vagy hatósághoz, mint az irányító hatóság, 
szükségtelen kockázatot jelentene a jól teljesítő rendszerek számára, és növelné az 
adminisztratív terheket.


