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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 Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési 
célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2011)0611/2),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
178. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0326/2011),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. április 25-i véleményére1,

– tekintettel a Régiók Bizottsága 2012. július ...-i véleményére2,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság, a 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, és a 
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

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.
2 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni az 
olyan súlyos és állandó természeti vagy 
demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint 
a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki 
régiók.

(1) A Szerződés 176. cikke kimondja, hogy 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) rendeltetése, hogy elősegítse az 
Unión belüli legjelentősebb regionális 
egyenlőtlenségek orvoslását. A Szerződés 
174. cikkének megfelelően az ERFA 
hozzájárul a különböző régiók fejlettségi 
szintje közötti egyenlőtlenségek és a 
legkedvezőtlenebb helyzetű régiók 
lemaradásának csökkentéséhez, amelyek 
közül kiemelt figyelemmel kell kezelni a 
vidéki térségeket, az ipari átalakulás által 
érintett térségeket és az olyan súlyos és 
állandó természeti vagy demográfiai 
hátrányban lévő régiókat, mint a 
legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon 
átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Or. en

Indokolás

A 174. cikkre való hivatkozás hiányos.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, nem 
megfelelő üzleti környezet, a helyi és 
regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 

(5) A határokon átnyúló együttműködés 
célja, hogy leküzdje a határrégiókban 
együttesen tapasztalt közös kihívásokat 
(például rossz megközelíthetőség, 
tekintetbe véve a közlekedéshez való 
hozzáférést és az elégtelen infrastruktúrát, 
nem megfelelő üzleti környezet, a helyi és 



PR\902929HU.doc 7/31 PE487.789v02-00

HU

hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, határokon átnyúló munkaerő-
piaci integráció, egyetemek vagy 
egészségügyi központok közötti 
együttműködés), egyúttal erősítve az 
együttműködés folyamatát az Unió 
általános összehangolt fejlődése érdekében. 
Az észak-Írország és Írország szomszédos 
megyéi között megvalósuló, határokon 
átnyúló, a békét és megbékélést célzó 
programok esetében az ERFA hozzájárul 
az érintett régiók társadalmi és gazdasági 
stabilitásának elősegítéséhez is, 
mindenekelőtt a közösségek közötti 
kohézió erősítésére irányuló fellépéseken 
keresztül.

regionális közigazgatások közötti 
hálózatok hiánya, a kutatás és innováció 
hiánya, az információs és kommunikációs 
technológiák alkalmazásának hiánya, 
környezetszennyezés, kockázatmegelőzés, 
a szomszédos államok polgáraival 
szembeni negatív viszonyulás), és 
kiaknázza a határterület még feltáratlan 
lehetőségeit (határokon átnyúló kutatási és 
innovációs rendszerek és klaszterek 
kialakítása, a kulturális cserekapcsolatok 
fejlesztése és az idegenforgalom javítása,
határokon átnyúló munkaerő-piaci 
integráció, egyetemek vagy egészségügyi 
központok közötti együttműködés és az 
általános gazdasági érdekű, határokon 
átnyúló szolgáltatások átfogó fejlesztése), 
egyúttal erősítve az együttműködés 
folyamatát az Unió általános összehangolt 
fejlődése érdekében. Az Észak-Írország és 
Írország szomszédos megyéi között 
megvalósuló, határokon átnyúló, a békét és 
megbékélést célzó programok esetében az 
ERFA hozzájárul az érintett régiók 
társadalmi és gazdasági stabilitásának 
elősegítéséhez is, mindenekelőtt a 
közösségek közötti kohézió erősítésére 
irányuló fellépéseken keresztül.

Or. en

Indokolás

Az alapvető infrastruktúra támogatására különösen szükség van az ilyen beruházások 
határokon átnyúló működési programokon belüli jelentősége miatt. Az együttműködési 
programok tovább dolgozhatnak e célkitűzéseken, figyelembe véve azt is, hogy a Parlament 
kérte a TEN-projektek közötti jobb koordinációt, különösen a közlekedés, az energia és a 
határokon átnyúló infrastruktúra terén. A határokon átnyúló közös szolgáltatási megoldások 
száma növekedni fog, nem utolsósorban a demográfiai visszaesés miatt.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Továbbra is támogatni kell, vagy –
ahol szükséges – határokon átnyúló, 

(12) Továbbra is támogatni kell, vagy –
ahol szükséges – határokon átnyúló, 



PE487.789v02-00 8/31 PR\902929HU.doc

HU

transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok régióinak hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 
Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz.

transznacionális és régiók közötti 
együttműködést kell kialakítani az Unióval 
szomszédos harmadik országokkal, mivel 
ez a harmadik országgal határos 
tagállamok számára fontos regionális 
szakpolitikai eszközként fog szolgálni, és 
következésképpen a régiók hasznára válik. 
Ennek érdekében az ERFA hozzájárul a(z) 
[…]/2012/EU rendelet értelmében az 
Európai Szomszédsági Eszköz (ENI) 
keretében, valamint a(z) […]/2012/EU 
rendelet értelmében az előcsatlakozási 
eszköz (IPA) keretében létrehozott, 
határokon átnyúló és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos programokhoz.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokkal folytatott határokon átnyúló együttműködés e határrégiók átfogó 
regionális fejlődésének fontos része.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 
mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt 
támogatás megszervezésére, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor külső 
együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni.

(13) Az Unió régióinak támogatása 
érdekében mechanizmust kell létrehozni az 
ERFA-ból a külső politikai eszközökre, 
mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt 
támogatás megszervezésére, beleértve 
azokat az eseteket is, amikor külső 
együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni. 
Gondoskodni kell arról, hogy ez a 
mechanizmus optimális működést, valós 
együttműködést és szinergiákat biztosítson 
a Bizottságon belül, valamint az Unió 
külső és belső politikai eszközeit tekintve 
annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
szakpolitikai eredmények szülessenek, 
amelyek lehetővé teszik azt is, hogy ezen 
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eszközök kiegészítsék egymást.

Or. en

Indokolás
Az Unió régióinak támogatása érdekében mechanizmust kell létrehozni az ERFA-ból a külső 
politikai eszközökre, mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt támogatás megszervezésére, 
beleértve azokat az eseteket is, amikor külső együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni. A Bizottságnak látnia kell, hogy ez a mechanizmus 
biztosítja a külső és belső uniós politikai eszközök szervezeti struktúrájának jobb működését a 
lehető legjobb szakpolitikai eredmények elérése érdekében.

Módosítás5
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Bár a területi együttműködés 
alapjait lefektették, számos kihívás áll 
még fenn, és a versenyképesség 
szempontjából benne rejlő lehetőségek a 
célkitűzésre fordított alacsony összegek 
miatt továbbra sincsenek kellően 
kihasználva. Ezt figyelembe véve a 2014 
és 2020 közötti programozási időszakon 
belüli kohéziós politika teljes 
költségvetésének 7%-ára kellene növelni 
az európai területi együttműködés 
költségvetését.

Or. en

Módosítás6
Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A pénzeszközök együttműködési 
programonkénti, tagállamok közötti 
felosztását tisztességes és méltányos 
módon kell megvalósítani. E tekintetben a 
Bizottságnak és a tagállamoknak egyéb 
releváns, stratégiai és mérhető 
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kritériumokat is meg kell fontolniuk, 
amelyek tükröznék a területek 
szükségleteit és lehetőségeit. A 
Bizottságnak – a jelenlegi programozási 
időszak indulásának és az együttműködési 
programok felállításának veszélyeztetése 
nélkül – értékelni kell egy ilyen rendszer
programszintű kialakításának technikai 
lehetőségeit, amely a megfelelő NUTS-
szinten rendelkezésre álló, megbízható 
adatokon alapul.

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre kell 
koncentrálni, és biztosítani kell azt is, hogy 
a legkülső régiók együttműködésére 
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

(15) Az európai területi együttműködési cél 
elemeinek mindegyikére meg kell 
határozni a hozzá rendelt erőforrásokat, 
ugyanakkor nagy részüket továbbra is a 
határokon átnyúló együttműködésre és az 
ezen elemek közötti rugalmasság 
tagállamok számára fennálló lehetőségére
kell koncentrálni, és biztosítani kell azt is, 
hogy a legkülső régiók együttműködésére 
megfelelő szintű támogatás álljon 
rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi időszakban eddig a tagállamok közel fele élt a rugalmasság lehetőségével, amely 
néhány esetben szükséges eszköznek bizonyult az új politikák bevezetése miatti 
átcsoportosítások végrehajtására a programozási időszakban.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A makroregionális és tengeri 
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medencéket érintő stratégiák sikeréhez, 
valamint a nemzeti szinten túl nagy 
kihívások integrált, multiszektorális és 
területi megközelítésének támogatása 
érdekében e stratégiák céljául valamennyi 
uniós alap összehangolását kell célul 
kitűzni. Továbbá a makroregionális 
stratégiákat szolgáló technikai 
segítségnyújtás adható az európai területi 
együttműködési célkitűzésből – különösen 
e stratégiák kialakításához és 
végrehajtásához – abban az esetben, ha a 
tagállamok és a régiók részt vesznek ilyen 
stratégiákban.

Or. en

Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A közös rendelkezésekről szóló 
rendelet 49. cikkének megfelelően 
garantálni kell az együttműködési 
programok folyamatos értékelését egy 
mutatókon alapuló irányítási és 
jelentéstételi keret kialakítása céljából, 
amely lehetővé teszi, megkönnyíti és 
egyszerűsíti a megbízható információkhoz 
való hozzáférést, és könnyen 
elkészíthetővé teszi az ilyen rendszer 
együttműködési programokon belüli 
megvalósíthatóságához szükséges 
jelentéseket. Csak egy ilyen hatékony, 
folyamatos értékelési rendszer fogja 
lehetővé tenni a programok programozási 
időszak alatti, az Európa 2020 céloknak 
megfelelő kiigazításait.

Or. en
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Mivel a műveletek végrehajtásában 
gyakran egynél több tagállam személyzete 
vesz részt, és tekintettel azon műveletek 
számára, amelyeknek a személyzeti költség 
jelentős eleme, az együttműködési 
műveletek egyéb közvetlen költségeire a 
személyi jellegű költségekkel kapcsolatban 
költségátalányt kell alkalmazni, elkerülve 
az ilyen műveletek irányítási költségeinek 
egyedi elszámolását.

(26) Mivel a műveletek végrehajtásában 
gyakran egynél több tagállam személyzete 
vesz részt és a területi együttműködési 
programok nagy számú személyzetet 
igényelnek, és tekintettel azon műveletek 
számára, amelyeknek a személyzeti költség 
jelentős eleme, az együttműködési 
műveletek egyéb közvetlen költségeire a 
személyi jellegű költségekkel kapcsolatban 
költségátalányt kell alkalmazni, elkerülve 
az ilyen műveletek irányítási költségeinek 
egyedi elszámolását.

Or. en

Indokolás

A személyzeti költségek általában a projekt teljes költségének 30–50%-át teszik ki. 

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 
egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal 
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása, ahol ezáltal 
biztosítható a harmadik országgal határos 
tagállamok régiói fejlődésének hatékony 
támogatása. Ennek megfelelően kivételes 
esetben és bizonyos feltételek mellett 
helyénvaló az ERFA keretében olyan, 
harmadik ország területén végzett 
műveletek finanszírozásának 

(27) A műveletek programterületen kívüli 
helyszíneit érintő rugalmassági szabályokat 
egyszerűsíteni kell. Emellett szükséges az 
Unióval szomszédos harmadik országokkal 
folytatott a határokon átnyúló, 
transznacionális és régiók közötti hatékony 
együttműködés támogatása és 
megkönnyítése, ahol ezáltal biztosítható a 
harmadik országgal határos tagállamok 
régiói fejlődésének hatékony támogatása. 
Ennek megfelelően kivételes esetben és 
bizonyos feltételek mellett helyénvaló az 
ERFA keretében olyan, harmadik ország 
területén végzett műveletek 
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engedélyezése, amelyek az Unió régióinak 
javát szolgálják.

finanszírozásának engedélyezése, amelyek 
az Unió régióinak javát szolgálják.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 3,48 %-át 
teszik ki (azaz összesen 11 700 000 004 
EUR-t), és a következők szerint kerülnek 
felosztásra:

(1) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésre biztosított források a 2014–
2020 közötti időszak során az alapokból 
költségvetési kötelezettségvállalásra 
rendelkezésre álló és a(z) […]/2012 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 83. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott globális források 7%-át 
teszik ki (azaz összesen 
XX XXX XXX XXX EUR-t1), és a 
következők szerint kerülnek felosztásra:

a) 73,24 % (azaz összesen 
8 569 000 003 EUR) a határokon átnyúló 
együttműködés számára;

a) 73,24% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR2) a határokon 
átnyúló együttműködés számára;

b) 20,78 % (azaz összesen 
2 431 000 001 EUR) a transznacionális 
együttműködés számára;

b) 20,78% (azaz összesen 
X XXX XXX XXX EUR3) a 
transznacionális együttműködés számára;

c) 5,98 % (azaz összesen 
700 000 000 EUR) a régiók közötti 
együttműködés számára.

c) 5,98% (azaz összesen 
XXX XXX XXX EUR4) a régiók közötti 
együttműködés számára.
_____________
1,2,3,4 a számadatok a kohéziós politikára a 
2014 és 2020 közötti időszakban 
rendelkezésre álló globális forrásoktól 
függnek

Or. en

Indokolás

Az alapok céljaira a 2014 és 2020 közötti időszakban rendelkezésre álló globális források 
7%-át indokolt fordítani annak érdekében, hogy fennmaradjon az összhang az Európai 
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Parlament legutóbbi plenáris ülésen elfogadott állásfoglalásával, amelyben kérte, hogy a 
Kohéziós Alap globális forrásainak legalább 7%-át irányozzák elő az európai területi 
együttműködésre.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az európai területi együttműködési 
célkitűzésen belül valamennyi tagállam 
átcsoportosíthatja egyik elemből a 
másikba az (1) bekezdés a) és b) 
pontjában említett elemek egyikére 
rendelkezésre álló források legfeljebb 
15%-át.

Or. en

Indokolás

A 2007 és 2013 közötti időszakban lehetséges volt a pénzeszközök legfeljebb 15%-ának 
átcsoportosítása a határokon átnyúló együttműködés és a transznacionális együttműködés 
között, és ezt továbbra is fenn kell tartani. Ez a mechanizmus az alulról építkező megközelítés 
példája, és lehetővé teszi a tagállamok és a régiók számára, hogy az elemek egyikét 
prioritásként kezeljék.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az ERFA keretében kapott 
támogatás legalább 150 %-át kapják. 
Emellett a régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja 

(2) A legkülső régiókra kiterjedő 
együttműködési programok a 2007–2013 
időszakban az európai területi 
együttműködés keretében kapott támogatás 
legalább XXX%-át kapják. Emellett a 
régiók közötti együttműködésre 
elkülönített összegekből 50 000 000 EUR-t 
félretesznek a legkülső régiók 
együttműködésére. A tematikus 
koncentrációt illetően, ezekre a kiegészítő 
forrásokra az 5. cikk b) pontja 
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alkalmazandó. alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy az említett 150% az ERFA európai területi együttműködés része. A 
régiók szerinti elosztás indokolt összegeinek garantálása érdekében nem javasolhatók biztos 
számadatok azelőtt, hogy a kohéziós politika teljes költségvetése, valamint az európai területi 
együttműködés százalékos aránya ismertté válna.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2015-ben és 2016-ban az ERFA által az 
ENI és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani, 
amelyekben az érintett tagország részt 
vesz.

(7) en és 2016-ban az ERFA által az ENI 
és IPA keretében megvalósuló 
programokhoz nyújtott éves hozzájárulást, 
amelyre a Bizottsághoz az ENI és IPA 
keretében, a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő programokon belül 
június 30-ig nem nyújtottak be programot, 
az (1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
vagy külső határokon átnyúló 
együttműködési programokra kell 
átcsoportosítani, amelyekben az érintett 
tagország részt vesz.

Ha 2017. június 30-án még létezik olyan 
program a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő, az ENI és IPA 
keretében működő programokon belül, 
amely nem került benyújtásra 
Bizottsághoz, a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás teljes, a 2020-ig 
fennmaradó évekre jutó összegét át kell 
csoportosítani azokra az (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő, belső határokon 
átnyúló programokra, amelyekben az 
érintett tagállam részt vesz.

Ha 2017. június 30-án még létezik olyan 
program a határokon átnyúló és tengeri 
medencéket érintő, az ENI és IPA 
keretében működő programokon belül, 
amely nem került benyújtásra
Bizottsághoz, a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás teljes, a 2020-ig 
fennmaradó évekre jutó összegét át kell 
csoportosítani azokra az (1) bekezdés a) 
pontjában szereplő, belső vagy külső
határokon átnyúló programokra, 
amelyekben az érintett tagállam részt vesz.

Or. en
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Indokolás

Javasolt e rendelkezés kiterjesztése, és az, hogy a „visszaküldött” ERFA-pénzeszközöket 
egyenletesen lehessen együttműködési fellépésekre felhasználni a működő külső 
programokban.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 8 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ilyen esetben a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás még le nem kötött éves 
részleteinek megfelelő összeget azokra az 
(1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
határokon átnyúló együttműködési 
programokra kell átcsoportosítani az 
érintett tagállam kérésére, amelyekben az 
adott tagállam részt vesz.

Ilyen esetben a (4) bekezdésben említett 
ERFA-támogatás még le nem kötött éves 
részleteinek megfelelő összeget azokra az 
(1) bekezdés a) pontjában említett, belső 
vagy külső határokon átnyúló 
együttműködési programokra kell 
átcsoportosítani az érintett tagállam 
kérésére, amelyekben az adott tagállam 
részt vesz.

Or. en

Indokolás

Javasolt e rendelkezés kiterjesztése, és az, hogy a „visszaküldött” ERFA-pénzeszközöket 
egyenletesen lehessen együttműködési fellépésekre felhasználni a működő külső 
programokban.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 4 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

a) minden egyes, határokon átnyúló 
együttműködési program számára 
legfeljebb 5 tematikus célkitűzést kell 
kiválasztani;

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi javaslat figyelmen kívül hagyja azt az összetettséget és bizonyos kihívásokat, 
amelyek a határmenti régiókban (pl. az általános gazdasági érdekeltségű szolgáltatásokhoz 
való korlátozott hozzáférés), illetve a transznacionális együttműködési területeken (pl. 
demográfiai változás) tapasztalhatóak. A prioritások kiválasztása során a megnövelt 
rugalmasság erősíteni fogja a régiók lehetőségeit, hogy a közös kihívások legmegfelelőbb 
kombinációját válasszák ki.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 4 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

b) minden transznacionális együttműködési 
program számára legfeljebb 5 tematikus 
célkitűzést kell kiválasztani;

Or. en

Indokolás

A 12. módosítás indokolásával azonos.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
mobilitást, a közös helyi foglalkoztatási 
kezdeményezéseket és közös képzést (a 
foglalkoztatás előmozdítására és a 
munkaerő mobilitás támogatására 
vonatkozó tematikus célkitűzés keretében); 

i) a határon átnyúló munkaerőpiacok 
integrálása, beleértve a határokon átnyúló 
munkaerő-mobilitást, a közös helyi 
foglalkoztatási kezdeményezéseket és 
közös képzést (a foglalkoztatás 
előmozdítására és a munkaerő-mobilitás 
támogatására vonatkozó tematikus 
célkitűzés keretében); 

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló általános mobilitáshoz kapcsolódó kérdéseket különálló beruházási 
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prioritásnak kell tekinteni (lásd iii. alpont).

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) az általános gazdasági érdekű, 
határokon átnyúló közös 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
kialakításának és megerősítésének 
támogatása (a társadalmi befogadás 
előmozdításával és a szegénység elleni 
küzdelemmel kapcsolatos tematikus 
célkitűzés keretében);

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló közös szolgáltatási megoldások méretgazdaságosság révén elért 
megerősítésének lehetőségei fontosak a közös közszolgáltatások és megoldások megosztott 
használatával kapcsolatos projektekben, különösen az egészségügy, az oktatási létesítmények 
és a sürgősségi szolgáltatások terén. A kreatív megoldások szükségessége növekedni fog 
Európa határokon átnyúló régióiban, nem utolsósorban a régiókbeli demográfiai visszaesés 
miatt. 

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib) a határokon átnyúló mobilitás 
fokozása a közlekedéshez való hozzáférés 
és az összeköttetések erősítésével – többek 
között a határállomások megerősítésével, 
a külső határokon történő 
kapacitásépítéssel, a hiányzó 
határösszeköttetések problémájának 
orvoslásába való beruházással, az 
összehangolt menetrendekre és 
jegykiadásra vonatkozó megoldások 
kialakításával, illetve az új közlekedési 
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összeköttetésekkel –, amennyiben ezek 
jelentősen előmozdítják a programozási 
terület gazdasági és működési fejlődését (a 
fenntartható közlekedés előmozdításával 
és a kulcsfontosságú hálózati 
infrastruktúrákon belüli akadályok 
megszüntetésével kapcsolatos tematikus 
célkitűzés keretében);

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló mobilitásnak, és ezáltal a közlekedéshez való hozzáférésnek az európai 
területi együttműködési programok egyik beruházási prioritásának kell lennie a határmenti 
régiókban tapasztalható speciális kihívások miatt és azon tény figyelembevétele érdekében, 
hogy az e prioritások szerinti beruházások elősegíthetik a határokon belüli lehetőségeket is.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i c alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic) beruházások az infrastruktúrába és a 
közös berendezésekbe, valamint az 
immateriális infrastruktúrába a 
nemzetközi kutatási projektekben, az 
energiahálózatok – például az intelligens 
hálózatok – előmozdítása az 
energiaforrások lehető legjobb 
felhasználása érdekében, és ezáltal a 
programozási terület gazdasági és 
működési fejlődésének jelentős 
előmozdítása (a kutatás, a technológiai 
fejlődés és az innováció erősítésével 
kapcsolatos tematikus célkitűzés 
keretében);

Or. en

Indokolás

Az alapvető infrastruktúra támogatására különösen szükség van az ilyen beruházások 
határokon átnyúló működési programokon belüli jelentősége miatt. Az együttműködési 
programok tovább dolgozhatnak e célkitűzéseken, figyelembe véve azt is, hogy a Parlament 
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kérte a TEN-projektek közötti jobb koordinációt, különösen a közlekedés, az energia és a 
határokon átnyúló infrastruktúra terén. A határokon átnyúló közös szolgáltatási megoldások 
száma növekedni fog, nem utolsósorban a demográfiai visszaesés miatt.

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – a pont – i d alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

id) idegenforgalom és a kulturális és 
természeti örökség kezelése (… vonatkozó 
tematikus célkitűzés keretében);

Or. en

Indokolás

A határokon átnyúló együttműködés területei a múltban részesültek az ilyen beruházási 
prioritásokból.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében).

b) a transznacionális együttműködés 
keretében: 

i) a makroregionális és a tengeri 
medencékkel kapcsolatos stratégiák 
kidolgozása és végrehajtása (az intézményi 
kapacitás növelése és hatékony 
közigazgatás tematikus célkitűzése 
keretében);

ii) a demográfiai változással kapcsolatos 
közös kihívások kezelése (a társadalmi 
befogadás és a szegénység elleni küzdelem 
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tematikus célkitűzésének keretében);
iii) a tengeri határokon átnyúló 
együttműködés folytatása a határokon 
átnyúló együttműködési programok által 
le nem fedett területeken;

Or. en

Indokolás

A tengeri határokon átnyúló együttműködés folytatását a határokon átnyúló együttműködés 
alá tartozó beruházási prioritásként említi a (17) preambulumbekezdés.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a régiók közötti együttműködés 
keretében: 
i) a kohéziós politika hatékonyságának 
megerősítése a régiók és városok közötti 
tapasztalatcsere ösztönzésével a működési 
programok tervezésének és 
végrehajtásának elősegítése céljából;
ii) együttműködés az innovatív 
kutatásközpontú klaszterek, illetve 
párbeszéd a kutatók és kutatóintézetek 
között;

Or. en

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi együttműködési program 
keretében lehetővé kell tenni a 
makroregionális és a tengeri medencékkel 
kapcsolatos stratégiák kidolgozásának és 
végrehajtásának finanszírozását, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban.
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Or. en

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési program prioritási 
tengelyekből áll. Egy adott prioritási 
tengely egy alapra vonatkozik, egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza e 
rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően.

(1) Az együttműködési program prioritási 
tengelyekből áll. Egy adott prioritási 
tengely egy alapra vonatkozik, egy 
tematikus célkitűzésnek felel meg, és az 
adott tematikus célkitűzés egy vagy több 
beruházási prioritását tartalmazza e 
rendelet 5. és 6. cikkének megfelelően.
Kellően indokolt esetekben egy prioritási 
tengely kiegészítő beruházási prioritásokat 
köthet össze, amennyiben az egész 
együttműködési program hatékonysága 
ennek eredményeként valószínűleg nőne.

Or. en

Indokolás

Az európai területi együttműködési programok horizontális jelentőségűek az integrált területi 
megközelítés előmozdításában. Bizonyos esetekben az együttműködési programok 
hatékonysága csökkenhet, ha a beruházási prioritásokat csak egy tematikus prioritás alapján 
lehet kiválasztani. Vezérelvnek a teljes együttműködési program tekintetében az 
eredményorientáltságot kell tekinteni. A rendelet jelenlegi szövegezése alapján az európai 
területi együttműködési programokból nem lennének finanszírozhatók olyan projektek, 
amelyek más szögből kezelnek egy témát, mivel a témák különböző tematikus célkitűzésekhez 
tartozó beruházási prioritások alá eshetnek.

Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a partnerségi szerződésben 
meghatározott integrált területfejlesztési 
stratégiához való hozzájárulás, beleértve az 
alábbiakat:

c) az integrált területfejlesztési stratégiához 
való hozzájárulás, beleértve az alábbiakat:
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Or. en

Indokolás

Az európai területi együttműködési programok számos tagállamot, és ezáltal számos 
partnerségi szerződést érintenek.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) az alapok, az EVMA, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap és más uniós 
és nemzeti finanszírozási eszközök és az 
Európai Beruházási Bank (EBB) közötti 
koordinációt biztosító mechanizmusok;

i) az alapok, az EVMA, az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap és más uniós 
és nemzeti finanszírozási eszközök –
többek között az ENI, az IPA és az Európai 
Fejlesztési Alap – és az Európai 
Beruházási Bank (EBB) közötti jobb
koordinációt biztosító mechanizmusok, 
kellő figyelmet fordítva a lehetséges ENI-
elemnek az európai területi 
együttműködési programokban történő 
megvalósításának gyakorlati 
struktúrájára;

Or. enIndokolás

Az Unió régióinak támogatása érdekében mechanizmust kell létrehozni az ERFA-ból a külső 
politikai eszközökre, mint például az ENI-re és az IPA-ra szánt támogatás megszervezésére, 
beleértve azokat az eseteket is, amikor külső együttműködési programokat nem lehet 
elfogadni, vagy azokat meg kell szüntetni. A Bizottságnak látnia kell, hogy ez a mechanizmus 
biztosítja a külső és belső uniós politikai eszközök szervezeti struktúrájának jobb működését a 
lehető legjobb szakpolitikai eredmények elérése érdekében.

Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii) adott esetben azoknak a városoknak a
felsorolása, ahol integrált fenntartható 
városfejlesztési intézkedéseket hajtanak 
végre; az ezekre a tevékenységekre 
fordított ERFA-támogatás indikatív éves 

iii) adott esetben a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 14b. cikkének ii. pontjában 
meghatározott kritériumokkal 
összhangban azoknak a funkcionális 
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elosztása, beleértve a(z) .../2012/EU 
rendelet [ERFA] 7. cikkének (2) 
bekezdése alapján a városok számára 
irányítás céljából juttatott forrásokat;

városi területeknek az indikatív 
felsorolása, ahol integrált fenntartható 
városfejlesztési intézkedéseket hajtanak 
végre; a fenntartható városfejlesztési
tevékenységekre fordított ERFA-támogatás 
indikatív éves elosztása;

Or. en

Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – c pont – v alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v) adott esetben a tervezett intervenciók 
hozzájárulása a makroregionális 
stratégiákhoz és tengeri medencéket érintő 
stratégiákhoz;

v) a tervezett intervenciók hozzájárulása a 
makroregionális stratégiákhoz és tengeri 
medencéket érintő stratégiákhoz, 
amennyiben a tagállamok és a régiók 
részt vesznek ilyen stratégiákban;

Or. en

Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – e pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii) a kedvezményezettek igazgatási
terheinek az értékelése és a csökkentés 
elérése érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel;

ii) a kedvezményezettek adminisztratív
terheinek értékelése és a csökkentés elérése 
érdekében tervezett intézkedések a 
célértékeikkel, beleértve a 
támogathatósági szabályok átfedésének 
elkerülése érdekében uniós szabályok 
által meg nem követelt, különböző 
szinteken hozandó intézkedéseket, és 
amelyek e kedvezményezettek 
adminisztratív terheinek növekedéséhez 
vezethetnek;

Or. en
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Indokolás

Figyelembe véve a 2007 és 2013 közötti programozási időszak tapasztalatait, nagyobb uniós 
szintű harmonizációra van szükség. Ezért a Bizottságot kötelezni kell arra, hogy egyedi 
szabályokat hozzon az európai területi együttműködési kiadások támogathatóságára. 
Hangsúlyozni kell a szabályok hierarchiáját az európai területi együttműködésről szóló 
rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében javasoltak szerint a nemzeti támogathatósági 
szabályok elfogadásának megelőzése érdekében, amelyek akár a projekteket is 
veszélyeztethetik.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – f pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a(z) .../2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 53., 110. 
és 111. cikkének megfelelően az ERFA-
támogatás tervezett pénzügyi előirányzatát 
éves bontásban tartalmazó táblázat;

i) a(z) .../2012/EU rendeletnek [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
társfinanszírozási arányokról szóló 
szabályokat meghatározó 53., 110. és 111. 
cikkének megfelelően az ERFA-támogatás 
tervezett pénzügyi előirányzatát éves 
bontásban tartalmazó táblázat;

Or. en

Indokolás

Az ETE-rendelet nem fedi le az összes vonatkozó kérdést, hanem hivatkozik más rendeletekre. 
Ez megnehezíti az olvasást és egyes esetekben különböző értelmezésekre ad lehetőséget. A 7. 
cikkben hosszas hivatkozások találhatók különböző rendeletekre.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Minden egyes együttműködési program 
tartalmazza a következőket:

3. Adott esetben az együttműködési 
program tartalmazza a következőket:

Or. en

Indokolás
Megfelelő szinten kell értékelni, hogy a fellépések e cikkben való leírása alkalmazandó-e az 
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együttműködési programra.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programok 
műveleteit a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 41. 
cikkében említett monitoringbizottság 
választja ki.

(1) Az együttműködési programok 
műveleteit a(z) […]/2012/EU rendelet 
[közös rendelkezésekről szóló rendelet] 41. 
cikkében említett monitoringbizottság, 
vagy az annak jelentést tevő irányító 
bizottság választja ki.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy az irányító bizottság tagjai ne csak a monitoringbizottság tagjai 
közül kerüljenek ki (pl. a régiók képviselői).

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A vezető kedvezményezettnek 
valamely tagállamban kell működnie, az 
egyetlen kedvezményezett létesítő okirat 
szerinti székhelyének pedig valamelyik 
tagállamban kell lennie.

(4) A vezető kedvezményezettnek 
valamely tagállamban kell működnie, az 
egyetlen kedvezményezett létesítő okirat 
szerinti székhelyének pedig valamelyik 
tagállamban kell lennie, kivéve, ha a 
tagállamok és az együttműködési 
programban részt vevő harmadik 
országok másképp állapodnak meg, 
biztosítva ugyanakkor, hogy az irányítási 
vizsgálatokra és ellenőrzésre vonatkozó 
követelmények teljesülnek.

Or. en

Indokolás

Pl. a norvég partnereknek 35–40 vezető partnerségük volt. Fontos a norvég partnerek 
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bevonása, hogy ők is vezető partnerek lehessenek.

Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet mellékletében megállapított
közös mutatókat megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. A mutatók viszonyítási 
értékét nullára állítják be, a kumulatív 
célértékeket pedig 2022-re határozzák 
meg.

A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad 
el a határokon átnyúló vagy 
transznacionális jellegű, és nem csak a 
nemzeti programoknak megfelelő 
általános jellegű ügyekre vonatkozó közös
mutatók listájának felállítása érdekében, 
amelyet megfelelő esetben és a(z) 
[…]/2012/EU rendelet [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] 24. cikke 
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
alkalmazzák. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat az [ERFA] 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni. A 
mutatók viszonyítási értékét nullára állítják 
be, a kumulatív célértéket pedig 2022-re 
határozzák meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt mutatók nem tükrözik az együttműködési célkitűzések sajátosságát, 
és a határokon átnyúló vagy transznacionális jellegű ügyekre kell összpontosítaniuk, nem 
pedig a nemzeti programoknak megfelelő általános jellegű ügyekre. Több időre van szükség 
az európai területi együttműködés közös mutatóit felsoroló megfelelő lista elkészítéséhez.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programokra szánt teljes összeg legfeljebb 
6 %-a lehet, de legalább 1 500 000 EUR-t 

Az ERFA-ból technikai segítségnyújtásra 
elkülönített összeg az együttműködési 
programra szánt teljes összeg legfeljebb 
6%-a lehet, de legalább 1 800 000 EUR-t
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kell kitennie. kell kitennie.

Or. en

Indokolás

A technikai segítségnyújtásra javasolt összeg (1,5 millió EUR) túl alacsony az együttműködési 
programok megfelelő végrehajtásának biztosításához, valamint figyelmen kívül hagyja a több 
országra kiterjedő megközelítés összetettségét és néhány programozási terület földrajzi 
méretét. Mivel a programok egyik fő célja, hogy megfelelő végrehajtást biztosítsanak, nemzeti 
szinten nagyobb rugalmasságra van szükség az együttműködési programok struktúráinak 
működtetéséhez.

Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság az együttműködési 
programok keretében támogatható 
kiadásokra vonatkozó további egyedi 
szabályok megállapítása érdekében 
felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el.

(1) A Bizottság egy közös megközelítés 
meghatározása és az együttműködési 
programok keretében támogatható 
kiadásokra vonatkozó további egyedi 
szabályok megállapítása érdekében 
felhatalmazást kap arra, hogy a 29. cikk 
szerint felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el, valamint 
egyértelmű közös szabályokat dolgozzon 
ki a különböző költségtípusokra.

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A műveletek személyzeti költségei 
átalányként számíthatók ki, legfeljebb az 
adott műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 15 %-ának erejéig.

A(z) […]/2012/EU rendeletnek [közös 
rendelkezésekről szóló rendelet] a 
közvetlen költségekre vonatkozó 
átalányról szóló 58. cikkében előírt 
szabályokon kívül a műveletek 
személyzeti költségei átalányként 
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számíthatók ki, legfeljebb az adott 
műveletben felmerülő közvetlen, nem 
személyzeti költségek 20%-ának erejéig.

Or. en

Indokolás

A személyzeti költségek általában a projekt teljes költségének 30–50%-át teszik ki. Azonban 
nem feledkezhetünk meg a projekt ellenőrzéséről sem.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendelet [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] 113. cikke (1) és (2) bekezdése 
alkalmazásában egyetlen irányító hatóságot 
és az említett rendelet 113. cikke (4) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
ellenőrző hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

(1) Az együttműködési programban részt 
vevő tagállamok a(z) […]/2012/EU 
rendeletnek [közös rendelkezésekről szóló 
rendelet] a hatóságok kiválasztásáról szóló 
rendelkezéseket előíró113. cikke (1) és (2) 
bekezdésének alkalmazásában egyetlen 
irányító hatóságot és az említett rendelet 
113. cikke (4) bekezdésének 
alkalmazásában egyetlen ellenőrző 
hatóságot jelölnek ki, amelynek 
ugyanabban a tagállamban kell működnie.

Or. en

Indokolás

Az ETE-rendelet nem fedi le az összes vonatkozó kérdést, hanem hivatkozik más rendeletekre. 
Ez megnehezíti az olvasást és egyes esetekben különböző értelmezésekre ad lehetőséget. A 7. 
cikkben hosszas hivatkozások találhatók különböző rendeletekre.

Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(2) A 17. cikk (1) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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elfogadásának hatáskörét az e rendelet 
hatálybalépését követő naptól kezdődően,
határozatlan időre a Bizottságra kell 
ruházni.

elfogadásának hatáskörét …-tól/től*
kezdődően, 3 éves időszakra a Bizottságra 
kell ruházni. A Bizottság legkésőbb 9 
hónappal a hároméves időtartam éves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb három 
hónappal az említett időtartam vége előtt, 
akkor a felhatalmazás e rendelet 
felülvizsgálatáig hallgatólagosan 
meghosszabbodik.
________________
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: 

Or. en

Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket. Emellett a felhatalmazás időtartamát is meg kell határozni.

Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 17. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított két hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére két
hónappal meghosszabbítható.

(5) A 17. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus akkor lép hatályba, ha 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az aktus ellen a 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítéstől számított három hónapon belül, 
vagy ha ezen időszak lejárta előtt mind az 
Európai Parlament, mint a Tanács 
értesítette a Bizottságot arról, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időszak az Európai 
Parlament vagy a Tanács kérésére három
hónappal meghosszabbítható.

Or. en
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Indokolás

A szövegezésnek követnie kell a szabványos rendelkezések szövegét, megadva a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás által érintett 
cikkeket. Emellett a felhatalmazás időtartamát is meg kell határozni.


